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Hitzaurrea 
 
Pozarren jaso dut tesiaren argitalpen elektronikoa burutzeko Udako Euskal 
Unibertsitateak eskainitako Tesiker egitasmoaren aukera. Bai euskararen 
normalkuntzarako eta bai ikerketaren ibilbidean aurrera egiteko guztiz 
beharrezkoa baita gure lanak ahal denik eta eskuragarrien egotea beste 
ikertzaile eta interesatuentzat. 
 
XX. mendeko dokumentalei buruzko tesia egitea erabaki nuenean, kontziente 
nintzen euskarazko munduan oso gutxi landutako arloan arituko nintzela, beste 
hizkuntza zabalagoetan ere ez baitzen gehiegi azterturiko generoa, batez ere 
fikziozko zinemaren eremuarekin alderatuta. Dokumentala fikziozko generoaren 
anaia txikia moduan azaldu da gehienetan, nahiz eta zinemaren historian 
azpimarratzekoa den berau errealitateko egoeren filmaketaz jaio zela. Gogoratu 
behar da Lumière anaiek 1895ean Parisen erakutsi zituzten lanen artean 
gehienak “dokumentalaren” aurrekariak zirela: Langileak lantegitik irteten, Trena 
geltokira heltzen eta Haurraren gosaria, fikziozko bakar bat tartean izanik, 
Ureztatzaile ureztatua. 
 
XX. mende hasieran fikzioa nagusitu arren, dokumentala lorpen apartekoak 
burutzen hasi zen 1920ko hamarkadatik aurrera bere “errealitate efektuari” 
esker, eta fikziozko lanik gailenenekin alderatzeko moduko ekoizpenak sortu 
ziren. Lumière anaien erakustaldi hartatik ehun urtera, 1995ean, FIAF-ek 
(Nazioarteko Filmoteken Elkarteak) bere kideen artean zinemaren historia 
osoko filmez inkesta bat burutu zuen, adituei era guztietako filmez galdetuz, 
fikziozko zein ez-fikziozkoei buruz, eta emaitza harrigarri hau eman zuten: 
historia osoko 20 filme “onenen” artean 5 dokumental zeuden. 
 
Merezi zuen, beraz, XX. mendeko dokumental esanguratsuenak aztertuko 
zituen tesiari ekitea. Dokumentalaren esparruaren ezagutza zabala lortzetik 
aparte, euskaraz egiteak erronka ohikoa ekarri zidan: arlo honekin lotutako 
hainbat termino eta hitz jorratu eta euskaratu beharra suertatu zitzaidan. 
Batzutan asmatuko nuen, eta beste batzutan ez hainbeste. Dena den, 
horrelako hiztegiarekin aritu beharra duenak, izan dezake aurrerantzean oinarri 
bat lan honetan.  
 
Izan dadin baliagarri, beraz, dokumentalaren generoan sakondu nahi 
duenarentzat, eta esparru honetako euskarazko hiztegia landu nahi 
duenarentzat. 
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1 Sarrera 

“XX. mendeko dokumentalak eta errealitatea” izeneko gaia aztertzeak interes berezia du. 
Dokumentalak zinema, telebista eta ikusentzuteko moduen multzoko osakideak dira, eta 
irudiaren arlo guztiak garrantzi hain handia hartu duen garaietan errealitatearen jasoketaren parte 
handi bat horien eskuetatik igarotzen da. Dokumentalek errealitate historikoa errepresentatzen 
dute, memoria kolektiboaren eraikuntzan parte hartuz. Arazo, prozesu eta gertakizun historikoei 
buruzko ikuspuntuak proposatzen dituzte eta haiei buruzko interpretazioak eman. Hemen 
aztertuko ditugun dokumentalak XX. mendeko fenomeno politiko eta sozial oso garrantzitsuen 
lekukotzat, eta frogatzat ere, har ditzakegu.    

Dokumentalaren aurrekarien bila abiatu nahi bagenu, zinemaren jaiotzaraino joan gintezke, 
han aipatzen den Lumière anaien Trena geltokira heltzen filmeraino, hark “errealitate historikoa” 
jasotzen baitzuen, “gertakizun erreala” erakutsiz. Izan ere, orduantxe geratu zen agerian zinemari 
gaineratu izan zaion ahalmena, hots, “errealitate inpresioa” biziki sortzekoa, tren hura pantailan 
agertzean ikusleek sentitu bide zuten hotzikararen pasadizoak mito mailara igoa izan dena. Eta 
“errealitate inpresioa” ematea, oro har, zinema guztiaren ezaugarritzat hartuko bazen ere, 
intentsitate bereziaz distiratuko zuen dokumentalaren lorpenetan. 

Dokumentalaren generoa behar bezala garatzeko 1920ko hamarkadak heldu beharko zuen, R. 
Flaherty-ren Nanook of the North lanarekin. Une beretik ardura sozialaz jaio zen, ikuskari hutsa 
barik zerbait gehiago izateko asmoaz. Flaherty-k eta hasierako beste dokumentalgileek, 
Grierson-ek zuzentzen zuen britainiar eskolak eta Vertov-ek gidaturiko sobietar albistegileek, 
antzeko xedeak zituzten, guztien ustetan dokumentalak helburu soziala izan behar baitzuen. 
Ordutik aurrera genero honek nolabaiteko konpromiso soziala adierazten du egileen aldetik, eta 
honek inportantzia handia izan du dokumentalaren izaera definitzean eta bere errepresentazioak 
sortu dituen konbentzio eta estrategietan.  
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Hau guztia gora-behera, dokumentalaren azterketak arreta gutxi izan du oro har, batez ere 
fikziozko generoarekin konparatzen bada. Ikerketa zinematografiko gehiena Literatura eta 
Humanitateen kontestuan egiten denez eta ez Soziologia edo Zientzia Sozialen eskutik, honek 
urrundu egin du dokumentala intereseko aztergaien esparrutik. Kritiko eta ikertzaileen lan 
gehiena fikziozko arlora zuzendu da, beronen kualitate artistikoa eta ikuskizun izaera bezalako 
ezaugarriek erakarrita eta bideratuta. 

“Errepresentazio imajinarioekin” ari den fikziozko genero horrekin konparatuz dokumentalak 
“errepresentazio historikoaren” arloan kokatzen dira, eta honexek ekarri digu ikerketa egiteko 
izan dugun abiapuntua, “dokumentalak eta errealitatea” hain zuzen. “Errepresentazioaren” izaera 
aztertzen hasi bezain laster zenbait kontzeptu zabalekin egiten dugu topo: estiloa, errealitatea 
errepresentatzeko modua, interpretazioa. Estiloak bereziki harremanean jartzen dizkigu forma 
eta esanahia, elkarrengandik askatu ezin diren elementuak direla azpimarratuz. Errealitatearen 
errepresentazioak aspektu bi lotzen ditu, alde batetik mundua eta gizartea daude, eta bestetik 
horiek jaso eta harrapatu ondoren eraikitako emaitza. Interpretazioak errepresentazio hori 
ulertzeko bideak jartzen ditu, errepresentazio horrek espresa ditzakeen esanahien sarean 
murgildu ondoren hauetako batzuk azalera ekarriz eta esplikatuz. 

Lan hau burutzeko dokumental bilduma bat aukeratu behar genuen, nola edo hala historian 
zehar nabarmendutakoak, edo aipagarri bilakaturikoak. Holako zerrenda osatzeko ezinbestekoa 
zen aditu edo kritikoen iritzian oinarritzea. 1995ean FIAF-ek (Nazioarteko Filmoteken 
Elkarteak) bere kideen artean zinemaren historia osoko filmez inkesta bat burutu zuen, 
zinemaren jaiotzaren ehungarren urtea betetzen zela ta. Galdekizun hartan era guztietako filmi 
buruz galdetzen zitzaien, fikziozko zein ez-fikziozkoei buruz, eta harrigarria egin zitzaigun, 
adibidez, adituek aukeratutako 20 film “onenen” artean 5 dokumental egotea. 

Horrela bada, erabaki genuen galdekizun haren emaitzak erabiltzea gure lagina osatzeko. 
Hautaketa prozesu baten bidez 14 dokumentaleko zerrenda bete genuen, bakoitza zuzendari 
batena, eta garai ta leku desberdinetakoak. Hurrengo lana film haiek lortzea izan zen, bideo 
formatoan. Batzuk erraz eskuratu genituen, baina gehientsuenek arazo gehiago eman ziguten. 
Pare bat eskuratu ezinik geratu ginen eta ordezkoak aukeratu genituen. 1998 urtea ere heldu zen 
denak lortu orduko. 

Bitartean, ikerketarako metodologia ere landu behar izan dugu. Hasierako hiru kontzeptu 
orokorrak, estiloa, errealitatearen errepresentazioa eta interpretazioa ikerketaren hiru urrats 
bilakatu dira, eta bakoitza lantzeko metodoa eta teknikak zehaztu ditugu. Metodologia hauetan 
eremu desberdinetako errekurtsoak erabili dira, eta gorengo maila kualitatiboa da, oinarri 
kuantitatibo garrantzizkoa izanik azpian. Berau lantzeko arte zinematografikoa, zinemaren 
estetika eta zinemaren hizkuntza bezalako arloetako analisiarekin loturiko teoriak eta tresnak, 
edo soziologiarekin zerikusia duten kontestu esplikatzaileak eta teoriak erabiltzen ditugu. 
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Estiloari dagokionez filmak planoz plano aztertu dira: Guztira 8.529 plano azaldu zaizkigu, 
eta bakoitzean 15 parametro neurtu dira, iraupena, distantzia, mugimendua, argia eta beste 
hainbat. Film batzuen kasuan, edo hauen sekuentzia batzuetan, beste 9 parametro gehiago ere 
kontuan izan dira. Iruditik aparte komentario eta soinuen ezaugarriak aztertu dira. Neurketa 
horietan oinarrituz estiloari dagozkion aspektu batzuk perfilatu dira: filmaren egitura eta 
muntaketa, adibidez. Bata zein bestean denetariko egiturak aurkitu ditugu: narratiboak, 
asoziatiboak, pertsuasiboak, kategorialak, abstraktuak. 

Bigarren urratsean film horiek burutzen zuten errealitatearen errepresentazioa aztertzera 
abiatu gara. Errealitatea nolakoa den eta nola jaso behar denari buruzko ikuspuntuak ugariak 
dira. Alde batetik dokumentalak errealismoz azaldu behar omen du errealitatea, baina errealismo 
hori ulertzeko modu asko dago. Bestetik “errealitatea errepresentatzeko moduak” daude: modu 
esposizionala, egileak kontatzaile orojakilearen papera hartzen duenean bere gain; obserbaziozko 
modua, egilearen presentzia ahal denik eta gutxienera murrizten duena; modu interaktiboa, 
zuzendariak eta pertsonek bakoitzaren presentziaren pisua erakusten dute elkarrizketetan, edo 
batera egiten diren eginkizunetan; eta erreflexiboa, egileak lanaren “formara” edo produkzio 
prozesura zuzentzen duenean ikuslearen arreta. Hauetako bakoitzak bere inplikazio sozial, etiko 
eta estetikoak izango ditu. 

Hau eginda hirugarren urratsera igaro gara, interpretaziora. Honela deitu diogu, batez ere, 
kontestu esplikatzaile soziologikoak erabiltzen diren atalari, filmen gaiak ulertzeko. Film 
bakoitzaren mezuetan eta gaietan arakatu dugu, eta aspektu batzuei buruzko sakonketa egin ere: 
filmegintzan planteatzen ziren arazo etikoak, gizonezko eta emakumezkoei, edo generoari, 
ematen zitzaion tratamendua, biolentziaren erabilpena, eta film bakoitzeko gaiekin loturiko beste 
aspektu batzuk. 

Banan banakako emaitzak jaso ondoren gure lagineko 14 filmak elkarren artean konparatu 
ditugu. Horretarako aldagai nagusi batzuk hartu ditugu kontuan, filmen egitura, muntaketa, 
errealitatea errepresentatzeko modua, gaien tratamendua. Bide batez, haien artean kronologiaren 
arabera eboluzioren bat suma daitekeen ere aztertu dugu. 
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2 Corpus teorikoa 

2.1 Sarrera 
Gure ikerketan zer aztertzen dugun galdetu izan digutenean behintzat ondoko hiru erantzunak 

emanak bagara: Dokumentalen estiloa analizatzen ari ginela berauek zer eta nola espresatzen 
zuten interesatzen zitzaigulako. Edo, dokumentalek egiten zuten errealitatearen errepresentazioa 
ikertzen genuela, dokumentalen funtsezko helburua horixe zelako, “errealitatea” islatzea hain 
zuzen. Edo, hirugarren erantzunaz, dokumentalak interpretatzea zela helburua, haiek adierazten 
zituzten esanahietan sakon arakatzeko asmoa geneukalako. 

Era bateko edo besteko erantzuna eman azkenean guztiak berdintsuak ziren konbikzioa 
genuen, “objektu” berberaz ari ginen ustea, gauza beraren hiru aurpegi diferente bailiren. 

Ikerketa aurrera joan ahala hirurak analisiaren ardatz nagusi bilakatu dira. Behin baino 
gehiagotan saiatu gara haien artean zein zen behinena erabakitzen, edo hierarkiaren bat ezarri 
ahal genuen pentsatzen. Arrazoizko irtenbiderik aurkitu ezinik, azkenean alde batera utzi behar 
izan ditugu holako ardurak. 

Izan ere, hiru kontzeptu horiek elkarrekin guztiz trabatuta agertzen dira, baten sartuta 
gaudenean besteetan ere ari gara bide batez. Irizpide metodologiko ahal direnik eta argienak 
jarraitzearren egin dugun atalkako banaketak ezin du ezkutatu batak bestearekiko 
menpekotasuna eta haien arteko mugak ezartzeko irizpideen malgutasuna. 

Ondoren hiru ardatz hauek kokatzeko zenbait marko esplikatzaile edo teoria azalduko ditugu. 
Dokumentalen arloan mugituko garenez eta ez fikziozko zinemarenean, lehenengo lantzeko 
kontzeptua “errealitatearen errepresentazioa” izan daiteke. Ze, tradizioz erabili den definizio 
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nagusiaren arabera esan ohi da dokumentalek erakutsi nahi duten errealitatea ez dagokiola 
mundu imajinarioari, mundu historiko errealarekin lotutakoari baizik.1   

Goazen bada aurrera “errealitatearen errepresentazioaren” gaiarekin.  

2.2 Errealitatearen errepresentazioa 
Kontzeptu hau lehen itxura batez dokumentalarekin estu-estu txertatuta egon arren zinema 

guztiak egiten du “errealitatearen errepresentazioa”, nahiz eta modu desberdina erabili. Hemen 
ez gara gehiegi sartuko errepresentazio hitzak izan ditzakeen anbibalentzia eta ulerketa maila 
desberdinetan2, eta hitzaren definizio zabala eta malgua erabiliko dugu, definizio murritzagoekin 
sortu daitezkeen arazo batzuk ebitatzen saiatuko garelarik, esaterako errepresentazioa soilik 
“erreprodukzio” moduan ulertuta sor daitezkeenak: Plantinga-k dioen bezala fikziozko zinema 
litzateke kasu horretan errealitatea errepresentatzen duena, dokumentalek hura erreproduzitu 
barik hari buruzko zerbait aldarrikatuko luketen bitartean.3  

Kontzeptu honekin batera beste bat azaltzen da errepresentazioaren izaeraz hitz egiten 
denean, “errealismoa”. Ikuspegi tradizionaletik errealismoaren bereizgarria hauxe da, 
«errealitatea harrapatzeko» grina izatea, gauzak «benetan diren bezala» erakusteko pretentsioa 
izatea. Hala ere, fikziozko filma errealista edo ez-errealistatzat kalifikatua izan daiteke arazorik 
gabe, baina badirudi dokumentalak horrela deitua izateko “errealista” izan behar duela 
definizioz. Hortaz, dokumentalak “errealitatearen errepresentazio errealista” egin nahiko luke 
beti. 

                                                 
1 Hau da betidanik dokumental hitzari atxekitako esanahia. Zera dio Coles-ek hitzaren jatorriaz: “The noun document 

goes back centuries in time. It is derived from de Latin docere, to teach, and was originally, of course, used to 
describe something that offered clues, or, better, proof, a piece of paper with words that attested evidence. In our 
time, a photograph or a recording or a film have also qualified as documents. In the early eighteenth century 
(1711), the word document became more active —a verb, whose meaning conveyed the act o furnishing such 
evidence: and eventually, as with the noun, the rabge of such activity expanded: first one documented with words 
on paper; later, one documented with photographs and a film crew. Interestinlgy, the verb would get used this way, 
too: “to construct or produce (as a movie or a novel) with authentic situations or events,” and “to portray 
realistically.” COLES, Robert (1997): Doing Documentary Work. Oxford University Press, 19 or. 

2 Casetti eta Di Chio: “Pensando en el término «representación» nos vienen a la mente, de modo intuitivo, acciones 
como «hacer presente algo que está ausente», «sustituir», «reproducir», etc. (...) El término de representación, de 
hecho, viene a significar, por un lado, la puesta en marcha de una reproducción, la predisposición de un relato, y 
por otro la reproducción y el relato mismos.” CASETTI, Francesco, eta DI CHIO, Federico (1994): Cómo analizar 
un film. Paidós, Bartzelona, 121 or.  

3 Plantinga-ren arabera errepresentazioa batez ere imitazio bezala ulertuz gero dokumentala funtsean genero 
erretorikoa litzateke, eta ez imitaziozkoa. Plantinga: “Nonfiction film makes no claim to reproduce the real, but 
rather makes claim about the “real”.” PLANTINGA, Carl R. (1997): Rhetoric and Representation in Nonfiction 
Film. Cambridge University Press, 38 or. 
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Zinemaren historian teoria nagusi moduko bi garatu dira, bata «errealista» eta bestea 
«formalista». Bazin-ek landutako proposamen errealistaren arabera kanpoko errealitatearen 
“kopiarik” onena egitea litzateke helburua. Teoria honen ustez zinemak bokazio horixe izan du 
hasieratik, nahiz eta Hollywood-ekoaren moduko joerek asmo hori traizionatu errealismoa 
enuntziatze edo produkzio marka guztien ezabaketa huts bezala ulertuz, eta errealitatea barik 
haren ilusioa eraikiz, Bazin-en ustetan. Formalismoak, aldiz, ez du uste errealitatea kopia 
daitekeenik.4 Tradizio hau, batez ere, errusiar zinemaren ezaugarria zen, eta Eisenstein-en 
moduko autorearen jardunean kamera aurrean gertatzen den ekintza berak ez dauka interesik, 
zinegilea pintore edo eskultorearen modukoa da, kontrola ditzakeen hainbat elementu ditu —
distantzia, konposizioa, argia, mugimendua— eta berak nahi duen bezala erabil ditzake, 
ikuslearengan erreakzio konkretua sortzeko asmoz.5 

Holako bereizketak interesa izan dezake fikziozko zinema aztertzeko. Baina gure ikerketako 
dokumentalei besterik gabe aplikatuko bagenie ondorio harrigarria aterako genuke, dokumental 
batzuk “errealistak” lirateke, eta, ostera, Vertov-en Kameradun gizona eta Marker-en Sans Soleil 
bezalakoak ez. Ondorio hau ez da erraz konpontzen dokumentala definizioz errealista dela dioen 
baieztapenarekin, eta zalantzan jar genezake orain dela momentu bat hain bistako iruditu zaigun 
hori. Hala ere, nahiago dugu errealismoa bera definitzeko moduan dagoela gakoa pentsatzea. 
Izan ere, errealistatzat hartu ez ditugun dokumental horiek eman dezakete errealitatearen aspektu 
batzuen ikuspegirik zorrotzenetakoa. Beharrezkoa dugu, beraz, errealismoa beste maila bateko 
irizpidez neurtzea, zinemaren tradizioan sortutako teoria konbentzionalek adierazten dutena 
gainditzeko.  

“Errealismoa” kontzeptuak bere baitan esanahi mailaketa eduki dezake, eta horrela 
«errealistak» eta «formalisten» arteko bereizketa, batez ere, “estiloaren” arlokoa litzateke. Gauza 
nabarmena da zinemaren bilakaera historikoak estilo batzuk errealistagotzat finkatu dituela, 
aurretiaz beste jardun artistiko batzuetan —adibidez pinturan eta literaturan— funtzionatzen 
zuten konbentzio batzuk zinemagintzara igaroaz, agian. Oso erabilia da fikziozko filmegintzan 
forma errealista tipikoena enkoadratzeko modu bat, nahiz eta «teoria errealista» landu zuten 
autoreen ideiarekin bat ez datorren, eta, batez ere, Hollywood-ek garatutako sistemarekin lotua: 
holako filmak jarraitu beharreko konbentzio nagusien artean protagonistak eta antagonistak 

                                                 
4 Ikus, adibidez, ANDREW, Dudley (1992): Las principales teorías cinematográficas. RIALP, Madril. Tradizio 

formalistaren teoriko nagusiak Munsterberg, Arnheim, Eisenstein eta Béla Balázs lirateke. Aldiz, tradizio 
errealistaren teorikoak Siegfried Kracauer eta André Bazin. 

5 Banaketa honek badu zerikusirik errepresentazio hitzaren anbibalentziarekin ere. Casetti eta Di Chio: “(...), 
advertimos que en la naturaleza misma de la representación («estar en lugar de»), y especialmente de la 
representación cinematográfica, residen las raíces de un doble y, en ciertos aspectos, contradictorio recorrido: por 
un lado hacia la representación fiel y la reconstrucción meticulosa del mundo, y por otro hacia la construcción de 
un mundo en sí mismo, situado a cierta distancia del referente.” CASETTI, F., eta DI CHIO, F., o.c. 122 or. 
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azaltzen diren egitura narratiboa izatea da bat, kausa-efektua eskema jarraitzen duena, 
muntaketan kontinuitatearen formula erabiliaz.6 

“Errealismoa” kontzeptuak bere baitan izan dezakeen esanahi mailaketa hau dela ta zerbait 
“ez-errealistatzat” hartua izan liteke irudia edo soinuaren ezaugarri batzuen arabera, baina 
errealistatzat kontsideratua filmak mundua edo gizarteari buruz ematen duen ikuspegia aintzat 
hartuta. Izan ere, gauzak muturrera eramanez gero, segun nork eta zein irizpidez analizatzen 
duen edozein errepresentazio izan liteke errealistatzat edo ez-errealistatzat hartua. Hala ere, egia 
da munduari buruzko adierazpen batzuk eta horiek espresatzeko modu batzuk ikusleak 
errealistagotzat hartzen dituela ere, dena delako arrazoiengatik. Horrela bada, kontzeptu honek 
oinak are oso mugikorretan jarrita dituela ikusten dugu, baina dokumentalen analisian 
garrantzizkoa dugunez, arazo hauei erantzuteko dauden modu desberdinak ezagutu behar ditugu. 
Errealismoaz “teoria” diferenteak daude eta ondoren zinemaren analisian sortu diren batzuk 
ikusten hasiko gara.   

2.3 Errealismoari buruzko teoriak 

2.3.1 Teoria errealista “ontologikoa” 

Teoria honen oinarrian zinemari buruz ohikoa den adierazpen bat dago: zinemak errealitatea 
bisualki errepresentatzen duten jardunen artean “mundua zehaztasunez jasotzeko” eginkizuna 
perfekzionatu du, ahalmen «indiziario»7 handiena lortuz. Hemendik abiaturik André Bazin-ek 
zinemaren teoria errealistaren oinarri nagusiak jarriko ditu.8 Zinema errealitatea eta ikuslearen 
arteko bitartekoa edo mediazioa da, errealitatea imitatzen saiatzen da.9 Errealismorik onena —
zinemarik onena— errealitatea ondoen imitatzen duena da. Zinemak «gardena» izan behar du 
errealitatearen jasoketan. Printzipio batek gidatzen du zinema, bere errealismo erradikalak, eta 
honexek erabakitzen ditu bai bere debekuak eta bai bere intentsitate handieneko uneak. 
Debekuen artean «muntaketa galaraziaz» hitz egingo du: gizakia eta piztia batera dauden 
egoeran, adibidez, ezin da etenik egin planoa ebakiaz animalia aparte azaltzeko. Errealismoaren 

                                                 
6 Adibidez: FISKE, John (1987): Television Culture. Methuen, New York, 21-22 or. 
7 Peirce-k zeinu moten artean sinbolo, ikono eta indizeen sailkapena egiten du. Indizeak “objektuarekin fisikoki 

lotutako zeinuak” dira. 
8 Bazin-en artikulu eta idatziak lan honetan daude bilduta: BAZIN, André (1959, 1960 eta 1962): Qu’est-ce le 

cinéma?. 4 tomo, Éditions du Cerf, Paris. Gaztelerazko bertsioa: BAZIN, André (1966): ¿Qué es el cine?. Rialp, 
Madril.  

9 «Mediazioaren» ideia hau zinematik aparte ikusentzuteko beste medioak aztertzeko ere ugari erabiltzen da, 
telebistaren funtzioaz hitzegiten denean, esaterako. Ikus: GARMENDIA, Matxalen, “La televisión en la vida 
cotidiana”, in: Inguruak, Soziologia eta Zientzia Politikoen euskal aldizkaria, 17 zb., 1997ko Apirila, 157-159 or. 
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printzipio berberak aukera etiko batzuk eskatuko lituzke, eta hauen arabera, esaterako, heriotza 
ere ez da errepresentatu behar, hori «lizunkeria» litzateke. Baina beste muturrean daude 
«intentsitate handieneko uneak» eta hauek zerikusi handia dute dokumentalekin. Hemen 
errealitatea bere aberastasun osoz azaltzen da pantailan, eta, adibidez, kamera arrisku bizian 
dagoela ikusten dugunean zinema «benetako errealitatera» hurbilduko litzateke, harrapatu ezin 
den horretara.10 

Dokumentalen analisian batzutan interesgarri gertatuko zaigu holako hurbilketak eman ahal 
digun ikuspegia. Hala ere, funtsean uste dugu gure jarduera gehiago bat etorriko dela ondoren 
azalduko ditugun teoriekin. Hauek errepresentazioaren “eraikuntza” edo “produkzio” izaera 
azpimarratuko digute, eta errealitatea eta bere errepresentazioak eraikuntza sozialak diren 
ideiarekin lotuta agertzen zaizkigu. 

2.3.2 Semiotika estrukturalista 

Christian Metz-ek Peirce-ren ekarpen semiotikoan eta Saussure-ren hizkuntz teorian 
oinarrituz, zinema ere «testu» eta «kode» moduan aztertzeko metodologia garatuko zuen.11 
Aurreko teoria errealistak pentsatu bezala errepresentazioak ezin du “berezko errealitatearen” 
isla edo kopia izan, teoria honen arabera errealitatea hizkuntzaren bidez eraikitzen baita. 
Zinemak konbentzio bilduma bat jarraituz lortuko du ikusleak errealitatearen errepresentazio 
hori “errealistatzat” har dezan. Filmak errealitate efektua lortzen badu ikusleak errealaren islatzat 
hartzen du, besterik gabe. Errealismoa, errealitatea nola definitzen den oinarritzat hartuta, 
errealistatzat hartzeko arrakasta lortu duten konbentzio multzo baten praktikan oinarritzen da.12 
Beraz, errealismoa ez da ustez hor kanpoan dagokeen “errealitatearen kopia”, dispositibo batek 
sortutako efektua baizik.13 

Ikuspegi honek berdin balio du fikziozko zinemarentzat edo dokumentalarentzat, nahiz eta 
hauetako bakoitzak azaldu nahi duen errealitatea oso desberdina izan. Marzabalek dioen bezala 

                                                 
10 Casetti, Bazin-en hitzak gogoratuz: “Pero entre los momentos de mayor intensidad están también aquellos en que el 

cine se aproxima a una realidad en sí misma «no captable», mostrando el riesgo y el límite. Es el caso de los 
documentales de guerra, con la cámara en la línea de fuego, o de los documentales de aventuras, en los que para 
robar una imagen más a la realidad, el cámara se arriesga a morir. En todas estas situaciones, el cine nos devuelve 
el latido mismo del mundo.” CASETTI, Francesco (1994): Teorías del cine. Cátedra, Madril, 45 or. 

11 Metz-en pentsamendua ondoko liburuan azaltzen da, adibidez: METZ, Christian (1973): Lenguaje y cine. Planeta, 
Bartzelona. 

12 HILL, John (1986): Sex, Class and Realism. British Cinema 1956-1963. British Film Institute, 57 or. 
13 Zunzuneguik Baudry-ri aipamena eginez Platonen haitzuloaren mitoa dakar. Izan ere, koba barruan lotuta dagoen 

lagun horrek itzalak errealitatea direla uste baitu: “Platón, planteando el mito de la caverna dejará bien claro un 
hecho fundamental: la realidad reproducida tiene un carácter artificial. La ilusión es creada por el dispositivo, no 
por su mayor o menor grado de imitación a la realidad.” ZUNZUNEGUI, Santos (1985): Mirar la imagen. Euskal 
Herriko Unibertsitatea. 
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dokumentalak prozedura batzuen bidez ikusleak erakusten zaiona mundu historiko errealaren 
“isla” dela sinets dezan lortu behar du.14 

Metodologia hau oinarritzat hartuta ikertzaileek beste teoria batzuk aplikatuko dizkiote 
zinemari, ondoren aipatuko ditugunak, estrukturalismo hau kritikoa bihurtuz. 

2.3.3 Postestrukturalismoa: Lacan eta Marx-en 
teorien eragina 

Lacan-en teoria psikoanalitikoaren urratsetatik bideraturiko ikuspegiaren arabera testuak 
esanahi erreprimituak erakuts ditzake.15 Mezu zuzenenak —esplizitu edo inplizituak— alde 
batera utzita aurkitu behar dira horrelako esanahiak. Azpikontzienteak elaboraturiko desio eta 
oroitzapen erreprimituek osatuko lukete “benetako errealitatea”, eta horiek testuetan azaltzen 
dira, forma oso kriptikoen bidez baino ez bada ere, hizkuntza figuragilea eta sinbolismo bisual 
handia erabiliz.16 Honen arabera, errealitatea, batez ere, filmak gordeko lituzkeen «esanahi 
sintomatikoetan» azalduko litzateke, testuen interpretazio sakonaren bidez atzeman 
daitezkeenak.17 

Oso erabilia izan zen interpretatzeko teoria hau 60ko azken urteetatik aurrera fikziozko 
zinema aztertzeko. Feminismoaren teoriak ere askotan erabiliko du ikuspuntu hau gizarte 
patriarkalak esanahi erreprimituak nola bideratzen dituen aztertzeko.18 Honekin batera 
marxismoan oinarritutako teoriak ere sarritan erabili dira, eta berauek, agian, bestea baino 
aplikagarriagoak izan daitezke dokumentalen analisirako. 

60ko urteetako azkenetan hasita Pariseko Cahiers de Cinéma eta Cinéthique aldizkarietako 
ikertzaileek, Metz-en ekarpena kontuan hartuta, teoria marxistak gidaturiko kritika egingo diote 

                                                 
14 Marzabal: “Si la «verdad» no es más que un efecto de sentido, se ve claramente que su producción no consiste sino 

en el ejercicio de un hacer particular: Hacer parecer verdad. Este parecer verdad nada tiene que ver con la 
adecuación a un referente externo, sino, más bien, con la adhesión por parte del destinatario al que se dirige el 
discurso que busca ser leído como verdadero.” MARZABAL, Íñigo, “Imagen y realidad (Acerca de la relación 
entre documental y ficción)”, in: BARRERA, Carlos, eta JIMENO Miguel Angel (Edk.) (1991): La información 
como relato. Actas de las V Jornadas Internacionales de CC. de la Publicidad. Serv. Pub. Universidad Pública de 
Navarra, 654 or. 

15 Lacan-ek literatura interpretatzeko egokitu zuen Freud-en teoria, eta ezaguna da Edgar Alan Poe-ren Gutun 
lapurtua idatziari aplikaturik eginiko analisia. 

16 BORDWELL, David (1995): El significado del film. Paidós, Bartzelona, 33 or. 
17 Esanahi sintomatikoez gehiago: ZABALETA, Iñaki (1997): Komunikazioaren ikerkuntzarako metodologia. Udako 

Euskal Unibertsitatea, Bilbo, 324-327 or. 
18 Ikus, adibidez: MULVEY, Laura, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, in: Screen, 15 bol., 3 zb., 1975eko 

Udazkena, 6-19 or. 
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zinemari, askotan Lacan-en teoria eta Marx-ena biak batera erabiliaz.19 Semiotikaren lorpenekin 
aberasturiko analisi marxista orduan hasi bazen ere, honek ez du esan nahi marxismoa zinema 
aztertzeko hara arte inoiz erabili ez zenik. Izan ere, adibidez, 20 eta 30eko urteetan zinegile 
errusiar edo sobietarrek indar handiz aplikatu zioten zinemari marxismoak eragindako 
pentsamendua.20 

68a osteko kritiko hauen artean marxismoaren eragina filmak transmititzen duen ideologiaren 
analisian zentratuko da, batez ere filmak gizarteko ideologia nagusiarekin nolako harremanak 
dituzten aztertuz. Film batzuek bete-betean espresatuko dute ideologia hori, baina besteek era 
azalekoagoan. Azken hauetan pitzadurak ager daitezke, barneko tentsioa adierazten dutenak, eta 
itxuraz defendatzen dutena defendatu beharrean ideologia nagusia zalantzan jar dezaketenak. 
Ikuspegi honek ere filmaren irakurketa sintomatikoa bultzatuko luke, filmaren benetako 
errealitatea azalean transmititzen den gauzetan barik arrakala eta tentsio horietan agertzen den 
ideia zabalduz. Eta marxismoan oinarritutako ikuspegi honek beste koordenadetan jartzen du 
errealismoaren arazoa. 

2.3.4 “Errealismoa” eraikuntza ideologikoa 

Gizartea eta beste errealitate guztiak bezala errealismoa ere eraikuntza da. Ikusleak 
errealistatzat hartuko du testua bere aurretiazko beste eraikuntzekin —ideologiarekin— bat 
etortzen bada. Berdin, gizarteak lan bat errealistatzat hartuko du gizarte berak errealitatetzat 
proposatzen eta bereganatzen duena kontuan hartutako errepresentazioa egiten badu. 

Beraz, esan daiteke “errealismoa” bera ere ideologia dela, eta, batez ere, «erreala ikusten dena 
dela» dioen pentsamendua. Horregatik aritzen dira «ikusten ez denaren bila», hura errealagoa 
delakoan. Errealena benetan «lana» da, lanaren bidez bilakatzen da materia esanguratsu. 
Esanahia ez dago berez, sortu egin behar da. Eta ezin dugu utzi munduak bere esanahia eman 
diezagun, ze bakarrik ideologia nagusiaren zentzua emango digu. Kamerak ez du, bere buruz, 

                                                 
19 69an Cahiers de Cinéma-ko Comolli-k eta Narboni-k Zinema/Ideologia/Kritika izeneko agiri teorikoa idatzi zuten. 

Ikuspegi horren lan kanonikoa izatera iritsiko zen. 
20 Egile haiek konfidantza handiak zituzten zinemak errealitatea hobeto ezagutzeko eman zezakeen laguntasunean. 

Horretan bat zetozen “errealismoa” sakon aztertu zuen Georg Lukács pentsalari marxistarekin, bere lan baten 
filmaren errealismoaz jardun zuena (Ikus: LUKÁCS, Georg (1982): Estética. Grijalbo, Bartzelona). Hala ere, 68a 
osteko Paris-eko zinema ikertzaile kritikoek Lukács barik antzerkigintzan aritua zen Bertolt Brecht hartuko zuten 
beren joeraren gidari, metodologia estrukturalistari honen ekarpena gaineratuz. Nahiz eta Lukács eta Brecht-ek 
biek azpimarratuko duten arteak gauzen azal engainagarria baino urrunago joaten jakin behar duela errealitatea 
erakusteko, Brecht-en ikuspegiak zalantza handiagoak ditu pertsonaren benetako ezagutza lortzeko posibilitateaz. 
Holako pentsamendua erakargarriagoa gertatzen zen 68a osteko ikertzaileentzat, Lukács-en baiezkortasuna eta 
arteak gizarteari buruzko jakintza eskain dezakeen erabateko ustea baino. 
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ezer kaptatzen.21 Gizarteko ideologia nagusi horrek markatzen du, besteak beste, zer izan behar 
den errealistatzat hartua eta zer ez. 

Guzti honen ondorioz pentsamendu marxistak errealismoarentzat alternatibarik ez badu 
eskaintzen ere, dauden errealismo motek agertu baino ezkutatu gehiago egiten duten susmoa 
indartuko du behintzat, errealismoaren forma berrien bilaketarako premia bultzatuz.22 Estiloari 
dagokionez pentsaera honek jarduteko era bat bultzatu zuen, filma egiteko lana ezkutatu egin 
beharrean agerian jarri behar dela ahal denik eta gehien aldarrikatuz. Dauden filmak holako 
errealismoa sortzeko beren produkzioaren seinale guztiak ezabatzen dituzte, errealitatearen 
“ilusioa” sortuz. Errealismoan urrunago joango den filmak bere eraikuntzaren produkzio 
prozesua erakutsi beharko luke, bere errealismoa “autoerreflexiboa” bihurtuz.23 Irudia bera 
lortzeko ahalegina ikusi beharko genuke, kontakizuna nola fabrikatzen den, eta gaia nola egiten, 
irudiaren, narrazioaren eta mezu ideologikoaren hipnosian erori beharrean. 

Ikuspegi kritiko honek zinemari misio soziala gaineratzen dio, ze bere ustez zinema 
konbentzionala errepikapena besterik ez da bizi garen munduaren errealitateari eusteko. Kultura 
berria eraiki behar dela aldarrikatzen du, errealitate berria, munduaren ikuspegi berri osoa behar 
da eta zinemak lan egin dezake hori sortzen laguntzeko. 

2.3.5 Dokumentalaren errealismoaren 
berezitasunak 

Ikuspegi kritikoak zinemari gaineratzen dion misio soziala dokumentalaren generoak 
sorreratik bere arduratzat hartutakoa da. Era batera edo bestera dokumentalgileek beti bereganatu 
dute bere gain jendeari denbora-pasa hutsa eman baino urrunago joatea nahi duen eginkizuna. 
Horrela bada, esan dezakegu dokumentalak errealitatearen errepresentazio desberdina egiten 
duela fikziozko zinema gehienarekin alderatuz. 

                                                 
21 ANDREW, D., o.c. 280-281 or. 
22 LAPSLEY, Robert, eta WESTLAKE, Michael (1988): Film Theory: An Introduction. Manchester University Press, 

165 or. 
23 Planteamendu honek ere kritikak jasotzen ditu, filmaren forma hutsari garrantzi handiegia ematen diolakoan. 

Filmaren forma edozein izanda ere “egia” edo “errealitatea” den efektua lortu behar du ikuslearengan. Testu 
autorreflexibo baten aurrean ikusleak ez dauka zertan hau “egiazkoagotzat” hartu. Ikusleak aztertzen du ea 
“korrespondentziarik” dagoen testua eta berak ezagutzen duen errealitatearen artean, eta errealitate hori ez badu 
ezagutzen kontuan hartzen duena testuaren “koherentzia” da, edo bestela errealitateaz dituen usteekin nola lotzen 
den. Hau diote Lapsley eta Westlake-k: “That is, its status derived not from an effacement of its work of production 
but from correspondence or non-correspondence, coherence or non-coherence, with what the spectator took to be 
reality. Nothing of any epistemic consequence could be established by self-reflexivity, unless the spectator was not 
outside the text passing judgement on it but was constituted by it. This, in essence, was the structuralist rescue of 
the notion that the form of the text could in itself create a reality effect.” LAPSLEY, R., eta WESTLAKE, M., o.c. 
162 or. 
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Ikertzaile eta kritiko askok bereganatu du postestrukturalismoak zabaldutako ikuspegia eta 
ohikoa da esatea fikzioaren (batez ere amerikar zinemaren) errealismoak «benetako 
errealitatetzat hartu behar dena ezkutatzeko» funtzioa daukala.24 Horrekin konparatuz 
dokumentala «errealitatetzat hartu behar den hori azaltzeko» saioa egiten duen generoa litzateke, 
beti ardura sozialaz.25 Hasierako dokumentalgileak —Flaherty, Vertov, Grierson— izango ziren 
generoari gorputza emango ziotenak helburu moduan horrelako eginkizuna aldarrikatuz.26 

Nichols-ek «errealismo dokumentala edo historikoa» deitzen dio dokumentalak eraikitzen 
duen errealitatearen errepresentazio partikular honi. Dokumentaletan mundua proposamenen 
eramailea da, eta errealismo horrek egiten duen proposamen oinarrizkoena ondokoa omen da, 
«hau hola da, ¿ezta?». Dokumentalean «hola den» pretentsioaz azaltzen dena munduaren 
errepresentazioa da, eta «¿ezta?» galdera errepresentazio horren sinesgarritasunari dagokio, 
pretentsioak arrakasta duenean lortzen den gauza.27 Errepresentazioa mundu historikoan eginiko 
proposizio begi-bistakoz osatua egon liteke, «honela egiten dute iglua eskimalek» esanez, edo 
Hitler-ek Nuremberg-eko kongresuan botatako hitzaldia azalduz. Beste kasuetan munduari 
buruzko proposizio horiek desbideratuak izan daitezke, eta autoreak intentzio partikularra 
gaineratu ahal dio munduaren errepresentazioari, Buñuel-ek Las Hurdes filmean egin dezakeen 
bezala. 

Batzutan errealismo dokumentalaren arrazoiketa hori ez da izango zerbaiten existentziaren 
froga besterik, dokumentalak esango digu, «hau existitzen da», zuzendaria hantxe egon da eta 
hartu dituen irudi hauek dira bere froga, eta errepresentazioak arrakasta izango du ikusleak hori 

                                                 
24 Hau dio González Requenak fikziozko zinema aztertzeko tradizio horretaz, Lacan-en psikoanalisiak gidatutako 

kritika jarririk joera horren gailurtzat: “Analizar el cine clásico quedó desde entonces identificado con su 
deconstrucción (...). Se trataba en todos los casos, de deconstruir su mecanismo para sacar a la luz la verdad de su 
artificio: pues el órden simbólico del cine clásico, como todo “objeto perdido”, habría de ser necesariamente 
ilusorio, puramente imaginario- latía ahí, en las manifestaciones más refinadas, una interpretación del psicoanálisis 
en clave lacaniana: lo simbólico entendido como ese orden del enmascaramiento que serviría sólo para protegerse 
de un saber insoportable de lo Real.” GONZALEZ REQUENA, Jesús (Bil.) (1995): El análisis cinematográfico. 
Editorial Complutense, Madril, 36 or. 

25 Honek ez du esan nahi fikzioaren eremuan horrelako ardurarik egon ez denik, aipatu dugu gorago errusiar edo 
sobietar zinema formalista, adibidez, baina zinema “errealistaren” barruan ere antzeko ardura ugari egon da. Hain 
zuzen neorrealismoa deitu zitzaion horrelako korronte bati, fikziozko zinemarentzat errealismo berri bat ekartzen 
zuelako. (Rossellini-ren India filmaren analisian aipatzen dugu gehiago honetaz). 

26 Hau dio Nichols-ek: “El realismo documental como sostén del racionalismo comienza con los inicios del cine en 
los reportajes de viajes y noticias de los cámaras Lumière y otros y se convierte en un plan de actuación estético y 
político con Dziga Vertov, Flaherty y la escuela británica del documental bajo la dirección de John Grierson. (...). 
El documental tenía que realizar una misión social. Se apartó del espectáculo y el clamor de la ficción, como ya 
hemos visto. Pero con el movimiento neorrealista en la Italia de la posguerra, el realismo documental obtuvo un 
aliado en el terreno de la ficción a su llamada ética como forma de representación histórica responsable, cuando no 
comprometida.” NICHOLS, Bill (1997): La representación de la realidad. Paidós, Bartzelona, 219 or. (Arg. or. 
1991: Representing Reality. Indiana University Press) 

27 NICHOLS, B., o.c. (1997) 157 or. 
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sinesten duen neurrian. Erakusten zaiguna mundu historikoa dela sinestaraztearekin batera 
egileak haren enkantuak eskaini ahal dizkigu, Flaherty-k Nanook Iparrekoan egiten duen bezala. 
Era honetara dokumentalak lehen eta behin sortu nahi duen efektua hauxe da, ikusleak sinestea 
fantasiazko munduarekin barik mundu historikoarekin konektatzen duela. 

Errealismo dokumentala eraikitzeko modu desberdinak egongo dira. Zinegileak 
errealitatearekin ezartzen duen harremanaren modua aztertu behar da, izan ere batzutan egileak 
“bere ahotsa” jar dezake guztiaren gainetik, eta besteetan, aldiz, ahots hori aurrean dituen 
pertsonekin edukitako harremanen ondorioa izan daiteke. Kasu honetan ahotsa ez da berea 
bakarrik izango, interakzioan sortutakoa baizik. Zenbaitetan, dokumentalak azaldu egingo dio 
ikusleari nola eraikitzen duen errealitate hori, filmaren produkzioaren aspektu batzuk bistan 
jarriaz, eta errepresentatzeko modua “erreflexiboa” bilakatuz. Guzti hauek dokumentaletako 
“errealitatearen errepresentaziorako modalitateak” izan daitezke, eta Nichols-en arabera lau 
lirateke funtsezkoenak: modalitate esposizionala, interaktiboa, obserbazionala eta erreflexiboa. 

Bestalde, puntu hau amaitzeko, dokumentalen errealismoa era konbentzionalagoz ere 
aztertuko dugu, batez ere ezaugarri formalen aldetik analizatuz, eta hor errealismoaren inguruan 
sortutako korronte eta jarrera desberdinekin filmak izan dezakeen erlazioa aztertzen da: 
errealismo erromantikoa, errealismo sozialista, surrealismoa, errealismo estilizatua, 
neorrealismoa, errealismo psikologikoa, edo errealismo poetikoa. 

Honaino dokumentalen “errealitatearen errepresentazioarekin” lotutako zenbait osagai 
teoriko aipatu dugu. Ondoren gure ikerketan nagusi diren beste kontzeptu biekin arituko gara, 
estiloa eta interpretazioarekin. 

2.4 Estiloa 
Estiloaren analisiaz ari garenean filmen azterketaren jardunetako esparruak dakartzagu 

gogora: arte zinematografikoa, zinemaren estetika, zinemaren hizkuntza, eta zinemaren analisi 
testuala edo estilistikoa bezalako kontzeptuak aipatzen direnean sortzen direnak, horietako 
bakoitza kritika zinematografikoaren korronte desberdinekin lotua. 

Estiloaz filmaren forma eta edukia biak batera espresatzen diren arren, guk, gehienbat, alde 
formalez aritzeko erabiliko dugu kontzeptua ikerketa honetan.28 Hala ere, errealitatearen 
errepresentazioa edo interpretazioarekin lotutako aspektu batzuk hementxe azalduko zaizkigu. 

                                                 
28 Honela Sontag-ek kritikoengan aurkitzen duen akatsean eroriko ginateke geu ere. Sontag: “Sería ardua tarea, en 

nuestros días, descubrir algún crítico literario afamado a quien no le importase que le cogieran defendiendo como 
idea la antigua oposición entre estilo y contenido. (...) Y, sin embargo, en la práctica de la crítica esta vieja antítesis 
perdura, virtualmente inatacada. La casi totalidad de estos mismos críticos que, de paso, rechazan la idea de que el 
estilo es accesorio al contenido, mantiene la dicotomía a la hora de aplicarse a obras literarias concretas.” 
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Estiloaren analisian nabarmenduko zaigun kontzeptu parea “egitura” eta “muntaketa” izango 
dira. Bata zein bestea definitzeko era asko dago, eta guk lehena filmaren hezurdura nagusiez ari 
garenean erabiliko dugu, eta bigarrena, zati bakoitzaren eraikuntzaren ezaugarrien bila 
gabiltzanean, batez ere. 

2.4.1 Egitura 

Filmen antolakuntza orokorrak aztertzean sailkapen ugari egin liteke, irizpide desberdinak 
erabiliz. Gure ikerketarako azaltzen duen aplikagarritasunagatik Bordwell eta Thompson-ek 
eraikitakoa hartu dugu oinarritzat, berauen arabera funtsean 5 egitura mota egon daitezkeelarik: 
narratiboa, kategoriala, erretorikoa edo pertsuasiboa, asoziatiboa eta abstraktua.29 Guzti hauetatik 
zineman beti gehien erabili dena egitura narratiboa da. 

Forma narratiboaren eredu garatuena “Hollywood-eko zinema klasikoak” eraikitakoa dela 
esaten da, eta Bordwell eta Thompson-ek diotena jarraituz funtsean ezaugarri hauetan oinarritzen 
da: Ekintza, batez ere, agente kausal bezala funtzionatzen duten pertsonaia indibidualen eraginez 
sortzen da. Kausa naturalak edo sozialak ekintzaren katalizatzaile edo aurretiazko baldintza izan 
daitezke, baina narrazioa beti zentratzen da kausa psikologiko pertsonaletan: protagonisten 
erabakiak, hautapenak eta izaeraren osagaietan.30 Gure ikerketako dokumental askotan ez dira 
forma hain borobilduak erabiltzen, baina “Hollywood-ekoa” eredu moduan kontuan edukitzekoa 
da beste film bat horraino zenbat hurbiltzen den jakiteko. 

Egitura hau erabiltzeak esan nahi du zenbait mekanismo jartzen direla martxan: Pertsonaien 
hunkipena oso garrantzizkoa da, protagonistarekin identifika gaitezen bilatzen da, pertsonaiek 
bizi duten gatazkak dramatikotasuna sortzen du, eta guzti hau hobeto adierazteko zenbait film-
mekanismo erabiltzen da, eszenan jartzeko modu bat eta materiala muntatzeko ere bai. 

Filmegintzan hau izan arren formarik hedatuena beste egitura batzuez funtzionatzen zuten 
filmak ere sortu ziren hasieratik. Eskola errusiarrak ihes egingo du holako mekanismoen 
erabilpenetik eta beste formak indartuko ditu, guk asoziaziozkoak deituko ditugunak, adibidez. 

Bordwell eta Thompson-ek bereizten duten beste egitura mota bat erretorikoa edo 
pertsuasiozkoa da, propagandakoak diren filmek darabiltena. Dokumentaletan forma honekin 
                                                                                                                                                

SONTAG, Susan (1996): Contra la interpretación. Alfaguara, Madril, 40 or. (Originala 1965ean idatzia). Kritiko 
batzuek jokabide berbera leporatzen diote Sontag berari ere. 

29 BORDWELL, David eta THOMPSON, Kristin (1995): El arte cinematográfico. Paidós, Bartzelona, ikus 64-140 or. 
(Arg. or. 1979: Film Art. An Introduction. McGraw-Hill). 

30 “Hollywood-eko zinema klasikoa” izena honela justifikatzen dute autore hauek: “«clásico», debido a su amplia y 
larga historia; «Hollywood», porque de este modo asumió su configuración definitiva en las películas de estudio 
americanas. El mismo modo, no obstante, gobierna muchas películas narrativas realizadas en otros paises.” Ikus 
BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 82 or. 
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funtzionatzen duten filmen artean behin baino gehiagotan gertatuko zaigun arazoa hauxe izango 
da, ea zalantzarik gabe propaganda diren ala egintza edo gertakizunaren jasoketa “objektibotzat” 
har daitezkeen.31 

Bestalde filmaren formarik globalena era batekoa izanda ere, bere barruan egon daitezke 
bigarren mailako egiturak, eta holakoak identifikatzen ere saiatu behar dugu. 

Egitura eta hau sortzeko erabiltzen den muntaketa ere ondo desberdindu beharreko gauzak 
dira. Egia da egitura mota bakoitzak berari dagokion moduko muntaketa erabiltzeko joera izango 
duela, baina ez dauka zertan horrela gertatu. Eredu klasikoekin jarraituz egitura narratiboa 
gehienetan kontinuitatezko muntaketaren bidez eraikiko da, baina forma narratiboa antolatzeko 
beste era bateko muntaketak ere egon daitezke tartekatuta, asoziaziozkoak edo abstraktuak, 
esaterako. Era berean filmaren forma globala asoziatiboa izan daiteke, baina hori gauzatzeko 
erruz erabili ahal du kontinuitatezko muntaketa. 

2.4.2 Muntaketa 

Muntaketaren ulermen argitasun ezaz ari diren ikerlariak hainbat dira. Sánchez-Biosca-k 
esaten duenez muntaketaz hitz egitean Hollywood-eko film klasikoei aplikaturiko “definizio 
teknikoa” erabili izan da gehienetan, baina hori ulertu bezain laster erabiltzaile berberek 
muntaketa film osoaren izaerarekin lotzen omen dute, kontzeptu teorikoagoa sortu nahirik baina 
ganorazko irtenbiderik gabe.32 Nahasketa handia dago beraz muntaketa definitzeko unean. 

2.4.2.1 Muntaketaren definizioak 

Aumont eta besteek muntaketaren definizio estuagoa eta zabalagoa bereizten dituzte:33 

                                                 
31 Kline-k dakarkigu arazo honen adibide bat Joris Ivens-ek egindako dokumental baten, Estatu Batuetako Nekazal 

Elektrifikaziorako Administrazioak bultzaturiko Power and the Land filman. Kline: “Para estos reformadores las 
líneas tradicionales que diferencian hecho y propaganda, educación y promoción, información al consumidor y 
venta de electricidad, eran borrosas.” KLINE, Ronald, R., “Ideología y documental en el New Deal: Power and the 
Land”, in: Secuencias, 5 zb., 1996ko Urria, 32 or. Arazo berbera egon zen antza erakunde berberak bultzaturiko 
Pare Lorentz-en film batekin ere: “Algunos críticos, como Frank Nugent en el New York Times, no pensaban que 
The Plow that Broke the Plains fuera propaganda (es decir, no la veía tendenciosa) (...).” o.c. 44 or. 

32 Sánchez-Biosca: “En suma, advertimos una incapacidad para revestir de concepto teórico aquello que sólo quería 
presentarse como un término técnico, pero también constatamos una contaminación operada en sucesivas oleadas 
hasta alcanzar todo el proceso creativo del film. Nos hallamos, a la postre, ante el núcleo mismo de la composición 
cinematográfica, pues los mecanismos que han entrado en juego son de la máxima abstracción teórica -continuidad, 
espectador, sutura, narración-, si bien hemos accedido a ellos perdiendo por el camino toda coherencia conceptual, 
por la puerta pequeña y -lo que es más importante- a través de una lectura restrictiva de todos y cada uno de esos 
factores.” SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (1996): El montaje cinematográfico. Paidós, Bartzelona, 31-32 or. 

33 AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M., eta VERNET, M. (1996): Estética del cine. Paidós, Bartzelona, 53-66 
or. 
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• Definizio estuagoak filmegintzan tradizionala den lan banaketa hartzen du aintzat, 
muntaketa hiru operazio nagusiz osatzen dela ulertuz: planoen aukeraketa, konbinaketa eta 
elkarrekin lotzea. Helburua hauxe da, bananduriko elementuetatik hasita osotasuna 
eraikitzea, filma. Unitatea, planoa da, eta lana zerean datza, planoen ordenaketan eta 
bakoitzaren iraupena erabakitzean. 

• Definizio zabalagoa: Planoa baino luzeagoak eta laburragoak diren unitateak ere 
biltzen ditu. Egitura narratiboa bada, “unitate narratiboak” har daitezke kontuan. Egitura 
asoziatiboa bada, “unitate tematikoak”. Planoa baino unitate laburragoak “plano-
sekuentzietan” aurkitzen ditugu, hauetan “muntaketa” plano barruan burutzen dela uler 
baitaiteke, errodajean edo filmaketan erabil daitezkeen parametro desberdinen aldaketa 
nabarmenari esker. 

Sánchez-Biosca-k ere banaketa dikotomikoa egiten du, eta batak Aumont-en “definizio 
estuarekin” zerikusia badu ere, besteak ez du hainbesteko loturarik “definizio zabalarekin”:34 

• Definizio teknikoa: Ikuspegi teknikoa, batez ere, zinemaren irakaskuntzan mailarik 
arruntenean hitz egiten denean azaltzen dena da, zinema klasikoaren konbentzioak bildu 
eta zehaztera dedikatzen diren lan eta eskuliburuetan erabiliko dena, “Hollywood-eko 
zinema klasikoaren” mekanismoak azaleratu nahian. Filmaturiko planoak edo segmentuak 
elkarrekin lotzeaz ari da, filmari bere forma definitiboa emanez, irudien “kontinuitatea” 
lortuz. Honekin erabat lotuta agertzen den kontzeptua raccord-a da. Etenik gabeko ekintza 
ikusteko ilusioak ez duela hausketarik izango bermatzen du kontzeptu horrek, azaltzen 
diren elementuek kontinuitate perfektuan funtziona dezaten. 

• Definizio historikoa edo diakronikoa: Ikuspegi honetatik muntaketa zinemak beste 
arteekin konparazioan duen espezifikotasunaren adierazgarri handienetakoa litzateke. 
Esaten da zinemak “forma” bat bereganatzen duela muntaketaren laguntzaz. Beronen 
bidez garatzen ditu zinemak bere potentzialitate guztiak eta bere hizkuntza propioa 
gauzatzen. 

Manuel C. Fernández-ek beste hirugarren ikuspegi bat gaineratzen die hauei:35 

• Zentzu estetikoa eta sortzailea jasota egindako definizioa: Muntaketa “hizkuntza 
zinematografikoaren” osagaia da. Ikuspegi honen arabera muntaketarekin bideratzen dira 
filmaren potentzialtasun espresiboak, beraren bidez adierazten dira hobeto edo txarrago 
filmaren mezuak. 

                                                 
34 SÁNCHEZ BIOSCA, V.,  o.c. 25-42 or. 
35 FERNANDEZ, Manuel Carlos (1997): Influencias del montaje en el lenguaje audiovisual. Ediciones 

Libertarias/Prodhufi, Madril, 23-24 or. 
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Gure lanean Aumont eta besteek planteatzen duten “definizio zabalarekin” arituko gara, batez 
ere. Ondoren muntaketak bete ditzakeen “funtzio” desberdinez arituko gara. 

2.4.2.2 Muntaketaren funtzioak 

Aumont eta besteek diotenez muntaketak hiru funtzio bete ditzake: sintaktikoa, semantikoa 
eta erritmikoa:36 

• Funtzio sintaktikoa: muntaketak erlazio “formal” batzuk ezartzen ditu biltzen dituen 
elementuen artean. Izan daitezke lotzeko edo banatzeko efektuak, edo puntuaketak eta 
markajeak egitekoak. 

• Funtzio semantikoa: muntaketak beti betetzen du funtzio hau. Batzutan zentzu 
denotatua produzitzen du, besteetan konnotatua. Lehen kasuan gehien nabarmentzen dena 
muntaketa narratiboetako zentzu espazial eta tenporala da. Muntaketaren bidez sortzen da 
“espazio filmikoa”. Bigarren kasuan muntaketak elementu bi elkartzen ditu efektu 
desberdinak sortzeko: kausalitatea, paralelismoa, konparazioa…, muntaketa 
asoziatiboetan ohikoak direnak. 

• Funtzio erritmikoa: erritmo filmikoa erritmo mota biren konbinaketatik dator: alde 
batetik denborazko erritmoak soinuaren bandaren bidez sartzen dira, eta bestetik erritmo 
plastikoak irudiaren ezaugarriak erabiliz sortzen dira. Batez ere, muntaketa abstraktuetan 
aprobetxa daitekeen potentziala da hau. 

Dagoeneko funtzio hauetako bakoitza muntaketa motaren batekin edo batzuekin lotzen 
ahalegindu gara, eta hauxe da ondoren egin behar duguna, muntaketa motak sailkatu. 

2.4.2.3 Muntaketa moten sailkapenak 

Muntaketaz egiten diren sailkapenak egituraren azterketarako egiten direnekin erabat lotuta 
doaz. Mitry-k lau muntaketa mota bereizten ditu, batez ere amerikarren eskola eta errusiarrena 
konparatuz ateratakoak: muntaketa narratiboa, lirikoa, ideien muntaketa edo “konstruktiboa”, eta 
intelektuala.37 Zettl-ek, funtsean, bi muntaketa mota bereizten ditu, kontinuitatezkoa (berak 
                                                 
36 AUMONT, eta besteak, o.c. (1996) 67-70 or. 
37 Mitry: “Distinguiremos, ante todo, el montaje narrativo, que no tiene otra finalidad que asegurar la continuidad de 

la acción, cualesquiera que sean las ideas expresadas o sugeridas a favor de los acontecimientos descritos. 
Instituido por los estadounidenses, es el más frecuentemente utilizado. Es el montaje de casi todos los films que 
«cuentan una historia». Luego, el montaje lírico que, asegurando la continuidad narrativa, se sirve de esta 
continuidad para expresar ideas o sentimientos que trascienden el drama. Es el montaje tipo de los films de 
Pudovkin. Después, el montaje de ideas o montaje «constructivo», propio de Dziga Vertov, única forma que 
permite la elaboración total de un film en la mesa de montaje, es decir, a posteriori, pero que no es aplicable sino 
en los «montajes de actualidades». Finalmente, el montaje intelectual de Eisenstein, que se propone mucho menos 
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analitikoa deitzen duena) eta asoziaziozkoa, hauen barnean zatiketak eginez.38 Guk lau kategoria 
bereizten dituen sailkapena osatu dugu aipatutako autoreak eta Bordwell eta Thompson-en 
egiturei buruzko banaketa kontuan hartuta, dokumentalen analisirako egokituz, ondoren ikus 
daitekeen bezala: 

• Kontinuitatezko muntaketa, edo muntaketa analitikoa: Zettl-ek bi bereizten ditu 
honetan: muntaketa analitiko sekuentziala eta muntaketa analitiko sekzionala. Hauen 
azpian eredu desberdinak egon daitezke: orokorretik detailera doazenak eta alderantziz, 
“kokapen planorik” gabeko muntaketak, hots “Kuleshov efektu” hutsa erabiltzen dutenak, 
etab. Hortik aparte kontinuitatezko muntaketa “tipikoa” dago, “Hollywood-eko estilo 
klasikoa” jarraitzen duena, bere konbentzio sorta ugariarekin, eta beste era bateko 
kontinuitate estiloak, esaterako “180 graduko ardatzaren” konbentzioa erabili beharrean 
“360 graduko puntua eta zirkuluaren” eredua jarraitzen duena. 

• Asoziaziozko muntaketa: Zettl-ek bi bereizten ditu, konparaziozkoa eta kolisiozkoa 
edo dialektikoa, eta hauetan muntaketa horrek ideiaren bat ekarri nahi du gogora. Beste 
batzutan asoziazioak ez du bilatzen konparaziorik, eta aldiz ebokatzaile bihurtzen da, edo 
erresonantzia sortzaile, Mitry-ren “muntaketa lirikoarekin” zerikusia duena. 

• Muntaketa abstraktua: Muntaketa egiten da irudien arteko harreman plastikoen 
arabera, forma, mugimendua, tamainua, kolorea edo antzeko parametroak kontuan izanda. 

• Muntaketa kategoriala: Ez dago espazio-denborazko kontinuitate edo historiarik 
sortzeko ardurarik, ezta asoziazioen bidezko ideiak espresatzekorik ere. Muntaketa honen 
ardura nagusia da deskribatzailea izatea, muntaketarik “solteena” da, plano bakoitza 
besteengandik erabat autonomoa izan daiteke, eta normalki komentarioa aritzen da irudi 
horretan dagoen “kategoria” esplikatzen. 

Ondoren muntaketa eta errealitatearen errepresentazioaren arteko jokoa bideratzeko nolako 
ikuspuntuez jokatzen den aipatu beharrean gara. Hauexek dira Sánchez-Biosca-k muntaketaren 
“teoriak” deitzen dituenak, edo Aumont eta besteek muntaketaren “ideologiak” izendaturikoak. 
Hementxe elkartzen dugu muntaketa eta gorago errepresentazioaz esan duguna. 

                                                                                                                                                
asegurar la continuidad de un relato que construirlo, y menos expresar ideas a favor de este relato que 
determinarlas dialécticamente.” MITRY, Jean (1978): Estética y psicología del cine. 1 Tomoa. S. XXI, Madril, 
426-427 or. 

38 ZETTL, Herbert (1973): Sight, Sound, Motion, Applied Media Aesthetics. Wadsworth Publishing Company, 
Belmont, California, ikus 313-325 or. 
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2.4.2.4 Muntaketaren ideologiak edo teoriak 

Gure ikerketan hain garrantzizkoa den errealitatearen errepresentazioaren gaiarekin lotuta 
eztabaida luzea sortu da nolako muntaketak errespetatzen duen errealitatea hobeto galdetu izan 
denean. Errusiar eskolakoen arabera, adibidez, dena izango da libre irudiaren muntaketan, eta 
beste batzuen iritziz (Bazin) muntaketa zenbat eta gutxiago erabili hobeto litzateke, horrekin 
errealitatea bortxatu egiten dela pentsatzen baitute, aldiz errodaje hutsak hura errespetatu egiten 
duela irudituz. Horrela bada, Casetti eta Di Chio-k dioten bezala, zinegile batzuek errealitatea 
«erreproduzitu» egiten dute, eta besteek, aldiz, «produzitu».39 

“Zinema klasikoak” muntaketa maskaratu nahi izaten du, ikuslea ahal denik eta gutxien fija 
dadin muntaketan eta aparatu zinematografikoan nahi du, kameraren existentzia erabat ahaz 
dadin. Bordwell eta Thompson-en esanetan hau Hollywood-eko kontinuitate narratiboko 
estiloaren ezaugarria da. Holako muntaketan bilatzen dena da erabiltzen diren mekanismoak 
«ikustezinak» izan daitezen, Bazin-ek formulatu bezala.40 Honek «gardentasunaren» zinema 
defendatzen zuen, eta egoera planoen bidez aurkeztu behar bada ere, planoen diskontinuitatea 
ahal denik eta gehien maskaratu behar zela zioen.41 

Bazin-en arabera muntaketa ideala plano luzeez eta kanpo-sakonera handikoez egiten dena 
da. Berak Citizen Kane filmaren etorrera txalotu zuen, bere ideien adierazgarria zelakoan. 
Arazoa da Bazin-ek orduan ez zuela ikusten, adibidez, plano barruan bertan egon daitekeela 
muntaketa, aipatutako filma horren adibide aparta izanik.42 

                                                 
39 Casetti eta Di Chio: “De hecho, el cine parece atravesado por dos vocaciones, en algunos aspectos contradictorias: 

una vocación «reproductiva», que recurre a la fidelidad mimética y a la evidencia del material fotográfico, y una 
vocación, por decirlo de algún modo, «productiva», caracterizada por un nexo completamente accidental con el 
dato objetivo, y que encuentra su consumación en la manipulación de los datos elementales, en su reelaboración 
creativa, en su reestructuración sistemática, en su mezcla.” CASSETTI, F., eta DI CHIO, F., o.c. 123 or. azpiko 
oharra. 

40 Bazin: “La utilización del montaje puede ser invisible, como sucedía muy frecuentemente en el film americano 
clásico de la anteguerra. El fraccionamiento de los planos no tiene otro objeto que analizar el suceso según la 
lógica material o dramática de la escena. Es precísamente su lógica lo que determina que este análisis pase 
inadvertido, ya que el espíritu del espectador se identifica con los puntos de vista que le propone el director porque 
están justificados por la geografía de la acción o el desplazamiento del interés dramático.” BAZIN, André (1966): 
¿Qué es el cine? RIALP, Madril, 123-124 or. 

41 Aumont eta besteek komentario hau egiten dute Bazin-en pentsamenduaz: “(...) la situación se podrá representar por 
medio de una sucesión de unidades fílmicas (es decir, para Bazin, de planos) discontínuas, pero a condición que 
esta discontinuidad esté lo más enmascarada posible: es la famosa idea de «transparencia» del discurso fílmico que 
designa una estética particular (pero de hecho muy extendida, casi dominante) de cine, según la cual el film tiene 
como función esencial dejar ver los acontecimientos representados y no dejarse ver a sí mismo como film.” 
AUMONT, eta besteak, o.c. (1996) 74 or. 

42 Bazin-en iritziak ez du oinarri sendorik: “En la película de Welles, ampliamente analizada por Bazin, la 
profundidad de campo se utiliza tanto para producir efectos de montaje -por ejemplo, al yuxtaponer en una misma 
imagen dos escenas representadas de modos relativamente heterogéneos- como para exponer «en igualdad de 
condiciones» todos los elementos de la representación. Igualmente la longitud de los planos sirve para producir, en 
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Bazin-en ustetan montatzeko sistema batzuk ez ziren zilegi, gorago aipatu bezala «muntaketa 
debekatuaz» hitz egiten zuen, egoera berezi batzuetan ez zela egin behar muntaketarik zioen. 
Aumont eta bere ikerkideek adibide bat aipatzen dute: Jasoketa berberean antagonista bi azaltzen 
badira, adibidez ehiztaria eta bere presa, edo aurretiaz zer gertatuko den jakin ezin den beste 
edozein egoera, tranpa hutsa litzateke sekuentzia muntaketaren bidez konpontzea, adibidez 
ehiztariaren eta animaliaren planoak tartekatuko lituzkeen muntaketa paraleloaren bidez.43 

Teoria honen aurrean oso desberdina da errusiarren jarrera, bai filmaketa eta bai muntaketa 
bistako egin nahi baitute, Eisenstein-ek aldarrikatzen duen moduan.44 Sánchez-Biosca-k dioenez 
formalistek diskurtsoaren tratamendua nola burutzen den erakutsi nahi dute.45 

Errusiar filmagileek beren teoria propioa landu zuten, Pudovkin eta Kuleshov-ekin hasita. 
Zinegile sobietarrek beste inork baino gehiago azpimarratuko dute muntaketaren funtzio 
semantikoa, eta kontinuitatea sortzeko asko erabiliko dute “Kuleshov efektua” deitutako 
formula, beronen printzipioa hauxe izanik, planoaren esanahia funtsean aurreko edo ondorengo 
planoak finkatzen duela. 

Printzipio horrek posibilitatzen duen muntaketak ezaugarri propioak ditu, eta Pudovkin-ek, 
adibidez, «muntaketa konstruktiboa» deitzen dio. Funtsean zera esan nahi du, filma edizio-gelan 
eraikitzen dela, eta agertuko diren gertakizun, egoera, ekintza eta zeregin guztiak hortxe 
eraikitakoak direla, ez direla “errealak” errealitatean ez daukatelako zertan hala gertatuak izan. 
Filmak egin egiten ditu bere denbora eta bere espazioa. Bereizketa erradikala egiten da 
“errealitatea” eta “filmaren errealitatearen” artean.46 Cebrián-ek ere horixe azpimarratzen du 
Pudovkin-en pentsakeran filma sortzeko lehengaia “errealitatea” barik muntaketa dela adierazten 
duenean.47 
                                                                                                                                                

especial gracias a los numerosos movimientos de cámara, transformaciones o rupturas en el interior de los planos, 
que se acercan plenamente a los efectos de montaje.” AUMONT eta besteak, o.c. 78-81 or. 

43 AUMONT eta besteak, o.c. 73-74. or. 
44 Aumont eta besteak: “Se puede decir que para Eisenstein, en última instancia, la realidad no tiene ningún interés 

fuera de sentido que se le da, de la lectura que se hace de ella; a partir de ahí el cine se concibe como un 
instrumento (entre otros) de esa lectura: el cine no tiene la obligación de reproducir «la realidad» sin intervenir en 
ella sino, por el contrario, reflejar esa realidad dando al mismo tiempo un cierto juicio ideológico sobre ella.” 
AUMONT, eta besteak, o.c. (1996) 81 or. 

45 Sánchez-Biosca: “(los) formalistas se fijan en el tratamiento específico del procedimiento o procedimientos 
formales con los que está construido el discurso.” SANCHEZ-BIOSCA, V., o.c. 111 or. 

46 Hau esaten du Pudovkin-ek bere “Film teknika” lanean: “El realizador cinematográfico no opera sobre hechos 
reales, sucedidos en un espacio y un tiempo real, sino sobre los fragmentos de celuloide en que están 
impresionados tales hechos.” REISZ, Karel (1966): Técnica del Montaje. Taurus, Madril, 28 or.  

47 Cebrián-ek honela laburtzen du Pudovkin-en teoria: “El material primario para la creación de un film no es la 
realidad sino el montaje. La realidad existe en los diversos planos del film, ciertamente, pero el realizador al unir 
unos con otros al tiempo y al espacio reales, opone su tiempo y su espacio «ideales», es decir, cinematográficos, 
con lo cual crea una nueva realidad.” CEBRIÁN, Mariano (1983): Fundamentos de la teoría y técnica de la 
información audiovisual. II. Tomoa, Mezquita, Madril, 425 or. 
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Aumont eta besteek Bazin-en bereizketa ekartzen dute gogora zinemaren historian dauden bi 
posizio horietan sakontzeko: Jende batek “errealitatean” sinesten du eta besteak “irudian”. 
Batzuen arabera filma ahal denik eta fideltasunik handienaz egiten den errealitatearen 
errepresentazioa da, eta besteen iritziz helburu bat bere buruz. 1920ko hamarkadan bi motatako 
filmak omen zeuden: Bata benetan mutua zen, eta beronentzat soinua teknikoki posible ez izatea 
gabezia bezala agertzen zen. Besteak, aldiz, bere espezifikotasuna bilatzen zuen “irudien 
hizkuntzan”, eta hau izan zen zenbait korronteren ezaugarria, haien artean sobietar 
zinemagileena.48 Bi ikuspegiotako bakoitzak bere “ideologia” du muntaketari buruz ere. 
Lehenengoek uste dute muntaketaren efektuak egitura narratiboaren menpe jarri behar direla, eta 
munduaren errepresentazio “errealistaren” azpian. Besteek, ostera, balio funtsezkoa ematen diote 
muntaketa berari, honen bidez ematen baitzaio zentzuren bat errealitatean azaltzen denari.49 

Errealitatea eta haren errepresentazioaz ikuspegi hain desberdinak egonda ere, muntaketak 
aipatutako modu bietan bilatzen du bere funtzio sintaktikoa betetzea, hots, nolabaiteko 
“kontinuitatea” lortzea. Baina ondoren ikus dezakegun bezala kontinuitate hori lortzeko 
mekanismoak ere desberdinak izan daitezke segun eta zein “ideologiaz” dabilen zinegilea. 

2.4.2.5 Kontinuitate “klasikoa” 

“Zinema klasikoaren” ikuspegiarekin lotutako muntaketak kontinuitate “fina” bilatuko du, 
era guztietako raccord-etan oinarriturikoa, plano batetik besterako “jauzirik” edo 
diskordantziarik gabe, bere mekanismoak ikustezin bihurtu nahi dituena, dispositibo 
zinematografiko guztiak ezabatuta dauden inpresioa emanez eta errealitatea bera ikusten denaren 
ilusioa bultzatuz. Besteari ez dio ardura dispositiboa begien bistan jartzea, agian horixe da 
bilatzen duena, sortzen den “kontinuitateak” espezifikoki “espazio eta denbora filmikoak” 
sortzen ditu. Goazen ondoren kontinuitate mota bakoitzaren ezaugarriak ikustera. 

“Hollywood-eko kontinuitatearen” ezaugarriak zeintzuk diren jakiteko Bordwell eta 
Thompson-ek aipatzen duten eredua ezagutu dezagun.50 Hauen arabera segidako edo 
kontinuitatezko sisteman plano batetik besterako trantsizioak suabea izan behar du. Horretarako 
kualitate grafikoak berdintsu mantentzen dira planoetan zehar, figurak orekan egoten dira 
kuadroan eta simetrikoki jarriak, iluminazioaren tonalitatea berdin mantentzen da, eta ekintzak 
planoko konposizioan erdialdea okupatzen du. 

                                                 
48 Ikus AUMONT, J. eta besteak (1996) o.c. 45-46 or. Autore hauek esaten dute “hizkuntza zinematikoaren” bilaketa 

horretan planteamendu utopikoegiak egitera ere heldu zirela zuzendari sobietarrak. 
49 Ikus AUMONT eta besteak (1996) o.c. 72 or. 
50 Muntaketa kontinuo klasikoaz eta muntaketa diskontinuoaz ikus BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 261-

288 or.  
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Muntaketaren erritmoa kameratik planora dagoen distantziaren arabera egiteko joera egon ohi 
da. Plano orokorrak denbora gehiagoz edukitzen dira pantailan erdiko planoak baino, eta hauek 
gehiago lehen planoak baino, uste izaten baita ikusleak denbora luzeagoa behar duela 
detailetsuago diren planoak era egokian kaptatzeko. Estilo hau ekintza narratiboa aurkezteko 
erabiltzen da eta beraz muntaketak denbora eta espazioaren manejuaren bidez bilatzen du 
kontinuitate narratiboa. 

Honelako muntaketan sekuentziako espazioa “ekintzaren ardatza”, “linea zentrala”, edo 180 
graduen lerroari eutsiz antolatzen da. Muntaketa ondo egiteko kamerak ardatz hori 
errespetatzeko agindua du, eta nahiz eta mugitzeko aukera izan ez du linea horren beste aldera 
pasatu behar, nahiz eta, bestalde, lerroa ikuslea konturatu gabe nola pasatu aukera batzuk 
eskaintzen diren. Zinegileak lerro hori errespetatuz planeatzen, filmatzen eta montatzen ditu 
planoak. Honekin lortzen dena da plano batetik besterako espazioa berbera izatea, batean eta 
bestean espazio horren zati batzuk kointzidituko dute, eta bestetik direkzioa pantailan iraunkorra 
da, eta pertsonaien begiradak ere direkzio hori mantentzeko balio izaten du. 

Arrunta izaten da “kokapen planoa” azaltzea, gauza eta pertsonaia guztiak ikusten direlarik, 
gero zatika agertuko zaizkigunak. Oso erabilia da baita ere planoa-kontraplanoaren formula, 
pertsonaia bi daudenean bata eta bestea azaltzeko txandakatuz, direkzio bera mantenduz. Eta 
begirada parekatuak ere sortzen dira, batek zer ikusten duen azaltzen zaigu ondoren plano 
subjektiboan. 

Mugimenduan ebakitzea da beste taktika kontinuitatea lortzeko, edo mugimenduaren 
“raccord-a”: pertsona edo objektua hasten da mugitzen aurreko planoan eta mugimenduak 
jarraitu egiten du bigarrenean, beste guztia berdina izanik. Honelako muntaketan ez du egon 
behar “irudi saltorik”, hau da, planoa ez da elkartu behar oso antzekoa den beste batekin. 
Kontinuitate klasikoak ebitatu egiten ditu honelako saltoak plano-kontraplanoa erruz erabiliaz 
eta 30 graduen araua errespetatuz, hau da, kameraren posizioa gutxienez 30 gradutan alda dadin 
aurreko planotik kontrolatuz. 

Sistema jarraitzen dutenek ez dituzte zehatz-mehatz betetzen arauok, kontinuitatea lortzeko 
beste zenbait baliabidez aprobetxatuz. Adibidez, ekintzan kontinuitatea badago gainerako 
detaileak disimulatuta gera daitezke, ikusle gehienak ez baitira konturatuko plano batetik 
besterako desberdintasunez. Hau da kontinuitate sistemarik ezagunena eta erabiliena, hala ere ez 
dagoen bakarra. Zinemagile askok beste formula batzuk hartzen dituzte kontuan kontinuitate 
egokia lortuaz, nahiz eta agian denbora eta espazioa ez islatu hain era definituan. 

2.4.2.6 “Kuleshov” kontinuitatea 

Aurreko kontinuitate motak funtsean bakarrik balio du muntaketa narratiboa eraikitzeko. 
Ondoren azalduko dugun moduak, aldiz, muntaketa narratiboa, edo asoziatiboa (edo beste 
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batzuk) eraikitzen lagun dezake. Horretarako errusiar eskolakoen bidez hedaturiko muntatzeko 
sistemaz hitz egin behar dugu: “Kuleshov efektuaz” hain zuzen. 

Formula honen bidez erabat askatzen dira “errealitateko espazioa eta denbora” filmak sortzen 
dituenetatik. Zinemak sor ditzake bere-bereak diren espazioak, denborak eta ekintzak planoen 
konbinaketa egokiari esker. Sistema honek permititzen du edozer gauza beste edozerekin 
konbinatzea zentzu berria emanez, Kuleshov eta Pudovkin-ek adierazi bezala, baina bestalde 
pertsonaien espresioari ez zaio hainbeste garrantzi ematen, detaile edo elementu desberdinen 
elkarketak sortzen duen efektuari baizik.51 Autore hauek gehien azpimarratu zuten ideia zera zen, 
segun eta planoak nola ordenatu esanahi desberdina sor daitekeela.52 Horren erabileraren bidez 
kontinuitate narratiboa eraiki daiteke, denbora eta espazioaren jokoa, edo muntaketa 
asoziatiboan erabiliz diskontinuitatea edo metaforak sortu.53 

Errusiar zinegileen jardunean filmegintza hasieratik amaieraraino muntaketa da. Muntaketak 
irauten du filmaketa prestatzen den unetik edizio-gelan atontze definitiboa egin arte. Muntaketa 
horietan askotan ez da plano partikularrak bil ditzakeen plano orokorragoaren beharrik 
nabaritzen, eta Kuleshov efektua are erabilgarriagoa gertatzen da horrela, eta errazagoa da 
“historiak” sortzea ere. 

2.5 Interpretazioa 

2.5.1 Hurbilketa desberdinak 

Interpretazioaz ari garenean orokorrean “kritika zinematografikoa” deitu ohi den arloan 
mugitzen garela esan behar da. Eta honen ostean “kritika” hori aurrera eramateko bideak, teoriak 
eta metodoak oso ugariak direla. Guido Aristarco-k, adibidez, hauek aipatzen ditu: soziologikoa, 

                                                 
51 Reisz-ek hau dio: “Comparando sus películas mudas con las de Griffith, encontramos las diferencias que sus 

escritos teóricos permiten intuir: Griffith se expresa a través de sus personajes, Pudovkin, por series de detalles y 
mediante su yuxtaposición. Es un narrador más concentrado en los efectos, pero menos personal en el contenido. 
Esta diferencia de estilos en el montaje, y, por consiguiente, de efecto emocional, refleja, ante todo, la distinta 
intención dramática de los dos directores. Griffith se preocupa, ante todo, del conflicto humano; a Pudovkin le 
interesa más que el conflicto mismo su alcance e implicaciones.” REISZ, K., o.c. 31 or. 

52 Bordwell eta Thompson-ek honela definitzen dute Kuleshov efektua: “Los eruditos denominan «efecto Kulechov» a 
cualquier serie de planos que, en ausencia de un plano de situación, lleve al espectador a deducir un todo espacial a 
partir de la visión de solamente porciones de ese espacio.” BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 258 or. 

53 Aumont-ek hau dio efektu horren azterketari dedikatu zioten Iris aldizkariaren aleko sarreran: “... ou bien on le lit 
comme assertion et démonstration des pouvoirs syntagmatiques du film, de la résorption obligatoire, dans une 
unique logique diégétique, de la fragmentation du montage, ou bien au contraire on y voit, mis en évidence, les 
pouvoirs métaphoriques du montage et de la discontinuité.” AUMONT, Jacques, “L’Effet Koulechov existe-t-il?, 
in: Iris, 4. bolumena, 1 zb., 1986ko lehen seihilekoa, 1-2 or. 
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psikoanalitikoa, estilistikoa, iturriena (edo historikoa), estrukturalista, sinbolikoa (edo 
semantikoa), formalista, semiologikoa.54 Jakina, hauetako gehienak elkarrekin konbinatuta 
erabiltzen dira maiz. 

Autore batzuk saiatu dira hurbilketa guzti hauekin sailkapenak egiten. Martín Arias-ek Gz. 
Requenaren sailkapen bikoitza dakar gogora, batari “ekintza zinematografikoa” deituz, eta 
besteari “film ekintza”, nolabait kontestua eta testuaren banaketarekin lotuko lituzkeenak.55 
“Ekintza zinematografikoaren” analisiak hurbilketa soziologikoak, politikoak, ideologikoak, eta 
ekonomikoak bilduko lituzke, eta baita ere zinemaren historiarekin zerikusia dutenak. 
Kontestuarekin lotzekoak lirateke, batez ere. Aldiz, “film ekintzaren” analisiak alde testualak 
hartuko lituzke bere gain, zeinuen azterketa, diskurtsoarena, lan estetikoaren analisira zuzendua. 
Honek “testuarekin” izango luke zerikusi zuzena. 

Dena den hainbeste hurbilketa mota egonik ere ikertzaile batzuk ez dira ase sentitzen. Faltan 
botatzen dute, adibidez, kritika egiteko moduren bat filmen “izaera artistikoa” harrapatzeko gai 
litzatekeena. Gz. Requenak esaten du analisi semiotiko sakonetan murgiltzen diren ikertzaileek 
ere ezin izaten dutela filmen dimentsio estetiko/artistiko hori behar bezala eskuratu.56 Badirudi 
Bordwell antzeko ardurekin dabilela kritika egiteko beste aukerak ere badaudela dioenean, 
mundu akademikotik kanpora tradizionalki egin izan den filmen kritika “inpresionistaren” 
bidetik. Bordwell-ek fenomenologia eta gainerako joera teorikoek eskaintzen dituzten 
posibilitateekin lotuko lituzke horrelako aukerak.57 

Susan Sontag da holako bideen bultzatzaileetako bat, beste perspektiba hori posible dela 
adieraziz elaboraziorik handienetakoa egin zuena, hain zuzen “interpretazioaren aurka” izena 
zeraman lanean. Hemen kritikarako aukera hori beste hurbilketa guztien arbuio moduan 
planteatzen da. Berak defendatzen du kritikak ez duela filmaren esanahien edo edukien bila joan 
behar, filma benetan dena azaltzen laguntzera baizik.58 

                                                 
54 ARISTARCO, Guido (1996): Los gritos y los susurros. Diez lecturas críticas de películas. Universidad de 

Valladolid, 22 or. 
55 MARTÍN ARIAS, Luis, “La luz y el otro: un análisis estético”, in: GZ. REQUENA, J., o.c. 60 or. 
56 Gz. Requena: “Incluso los análisis semióticos, los que, en términos operativos, más lejos han llegado en la 

comprensión del tejido significante de los films, resultan finalmente siempre exteriores a aquello que en ellos 
constituye su dimensión estética -por eso los semióticos se curan en salud recurriendo a doblar la paradoja: 
comienzan por confesar que del ser artístico de los films ellos no quieren -no pueden- saber nada.” GZ. 
REQUENA, J., o.c. 15 or. 

57 Bordwell: “La cara externa del trabajo puede ser tan importante como los significados implícitos o reprimidos, (...). 
Durante mucho tiempo la crítica literaria y artística ha consistido en descripciones «impresionistas» de los defectos 
y las virtudes de la obra. En este siglo, la «fisicidad del objeto» de Shklovsky, la fenomenología y otras tendencias 
han defendido la perceptibilidad de la obra de arte.” BORDWELL, D., o.c. 290 or. 

58 Sontag: “Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte la mayor cantidad posible de contenido, y 
menos aún en exprimir de la obra de arte un contenido mayor que el ya existente. Nuestra misión consiste en 
reducir el contenido de modo que podamos ver en detalle el objeto. La finalidad de todo comentario sobre el arte 
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2.5.2 Ikerketa honetan erabiliko ditugun 
hurbilketak 

Gure lanean kritikarako hurbilketa horietatik bat baino gehiago erabiltzen ditugu, batez ere 
segun zein atalean ari garen: horrela, “estiloaren” arloa lantzen gabiltzanean hurbilketa 
estilistikoa, formalista, eta semiotikoen artean mugitzen gara. “Errealitatearen 
errepresentazioaren” atalean alde semiotikoarekin eta soziologikoarekin zerikusia duten 
aspektuak hartzen ditugu kontuan, eta “interpretazioaren” arloan gabiltzanean, batez ere, 
hurbilketa soziologikoarekin ari gara, osagai historiko, semantiko eta sinbolikoekin hornitua. 

Ondoren interpretazioa lantzeko gehien erabiliko dugun hurbilketa -soziologikoa- nola 
bideratuko dugun adieraziko dugu. 

2.5.3 Kontestu interpretatzaile soziologikoa 

Behin filmen analisian arlo honetara helduta gure interes zentro diren zenbait puntu ditugu: 
film bakoitzaren mezuak eta gaiak, filmaketaren etika, biolentziaren tratamendua, generoaren 
erabilpena. Kasu bakoitzean filmaren “gaiekin” lotutako elementuen artean ikuspegi 
soziologikotik interesgarriak izan ahal direnak hartzen ditugu: klase sozialen tratamendua, 
nazionalismoa, erlijio zibila, boterea, etab. 

Hainbat autorek egin du soziologiako teorietan oinarritutako filmen kritika, gehienetan beste 
metodo eta ikuspegietatik abiaturik. Eremu soziologikoarekin zerikusia izaten dute garai batetik 
aurrera metodologia semiotikoaren laguntzaz burutu izan diren ideologiari buruzko kritikak eta 
teoria feministaren ingurukoak. Ikuspegi semiotiko hau garatu baino lehenago ere bazen jendea 
giza zientzietatik abiatuta filmen kritika egiten zuena kulturaren izaera aztertzeko. Riesman-ek 
gizarte modernoetako sozializazioaz, kulturaz eta estilo politikoez aritzean Hollywood-eko film 
batzuei buruzko kritika egiten du, haietako heroien izaeraz eta bultzatzen dituzten jokabideez.59 
Kracauer-ek 1918 eta 1933 bitarteko zinema alemana aztertu zuen garai hartako gizarte 
alemanaren inkontziente kolektiboaren lekuko aparta zelakoan.60 Edo ikuspegi kritiko 
erradikalez Adorno eta Horkheimer-ek zinema «industria kulturala» zen ideia garatu zuten, 
filmegintza cliché berdintsuen errepikapenean oinarritzen zela, totalitarismo mota baten 

                                                                                                                                                
debiera ser hoy el hacer que las obras de arte -y, por analogía, nuestra experiencia personal- fueran para nosotros 
más, y no menos, reales. La función de la crítica debiera consistir en mostrar cómo es lo que es, incluso que es lo 
que es, y no en mostrar qué significa.” SONTAG, S., o.c. (1996) 39 or. Kritika egiten holako bidetik aritu direnen 
artean bat Manny Farber dugu. Buñuel-en Las Hurdes-en azterketan darabilgu hark Buñuel-i buruz idatzitakotik 
zerbait. Ikus, FARBER, Manny (1971): Arte termita contra arte elefante blanco. Anagrama, Bartzelona. 

59 RIESMAN, David, eta besteak (1981): La muchedumbre solitaria. Paidós, Bartzelona, 196-197 or. 
60 KRACAUER, Siegfried (1987): De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Paidós, Bartzelona. 
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adierazgarri izan zitekeena.61 Eta, oro har, autore eta pentsalari askok ekintza politikorako, 
hezkuntzarako, edo gizartea ulertzeko filmek duten betekizuna azaltzeari ekin izan dio.62 

Ondoren, dokumentalen interpretazioan gure interes zentro diren gai nagusietan erabil 
ditzakegun kontestu teoriko batzuk aipatuko ditugu. 

2.5.3.1 Filmegintzako arazo etikoez 

Aztertuko ditugun dokumentalek, hainbat kasutan, filma egiteko prozesuan sorturiko arazo 
etikoak planteatzeko beta ematen digute. Dokumentalak izanik zenbait arazo oso espezifikoak 
dira, eta “errealitatea” eta “pertsona errealak” jasotzeko orduan azaldutako problemak erakusten 
dizkigute. Egilea eta pertsonen arteko interakzioaren izaerari dagozkionak, egilea eta pertsonen 
artean gertatzen diren botere harremanez, pertsonen irudiak jasotzeko moduaren zilegitasunaz, 
egilearen erantzukizunaz. Hauek eta filmaketan egileak kontuan dituen eta ez dituen baloreez 
aritu behar dugu atal honen analisian. 

Bada, hala ere, beste arlo bat arazo etiko zabalagoarekin lotzeko modukoa. Problemak 
sortzen baitira dokumentalek darabiltzaten errealitatea errepresentatzeko moduekin, hau da, 
dokumentalak “errealitate historikoa” jasotzeko pretentsioa du eta behin baino gehiagotan 
zalantzan jarria izan daiteke hori burutzeko darabilen modua, “benetako errealitatea” islatzen ez 
duelakoan. Gauza da dokumentalen munduan errealitatea “objektiboki” jasotzearen inguruan 
giza zientzietan egon diren eztabaida berdintsuak sortu direla.63 Zientzia sozialek bezala zinema 
dokumentalak ere planteatu behar izan du noraino den posible objektuarenganako hurbilketa 
neutrala. Arazo hauek, batez ere, “errealitatearen errepresentazioaz” ari garenean lantzen ditugu 
gure ikerlanean. 

Hurrengo aipatzen ditugun gaiek ere —generoaren tratamenduak eta biolentziaren 
agerpenak— badute arazo etikoekin zerikusirik, baina espezifikoki lantzen ditugu film 
gehienetan. 

                                                 
61 HORKHEIMER, Max, eta ADORNO, Theodor W., “La industria cultural”, in: BELL, Daniel, eta besteak (1974): 

Industria cultural y sociedad de masas. Monte Avila, Caracas, 182-183 or. 
62 Bat aipatzearren: SARTRE, Jean Paul, “Discusión sobre la crítica acerca de La infancia de Iván”, in: Revista de 

Occidente, 175 zb., 1995eko Abendua, 21-30 or. 
63 Hau dio Delgado Ruiz-ek: “Es entonces cuando se pone de relieve cómo el desplazamiento de los problemas de 

objetividad, verdad, comprobación, certidumbre, etc., que se producen en el campo del cine «objetivo» son los 
mismos que uno puede encontrar en la creciente impugnación de que es objeto el realismo empirista ingenuo en 
sociología y antropología.” DELGADO RUIZ , Manuel, “Cine”, in: BUXÓ, Mª Jesús, eta DE MIGUEL, Jesús M., 
(Edk.)(1999): De la investigación audiovisual. Proyecto A Ediciones, Bartzelona, 51 or. 
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2.5.3.2 Generoaren tratamenduaz 

Zinemak isla berezia egiten du generoen arteko harremanena eta gizonezkoa eta 
emakumezkoaren errepresentazioan modu oso partikularrak erabiltzen ditu. 1975ean idatzitako 
bere artikuluan Laura Mulvey-k metodo psikoanalitikoa erabiliz gizarte patriarkalaren 
inkontzienteak filmaren forma nola egituratzen zuen aztertzeari ekin zion. Zinemak eskaintzen 
dituen plazeren artean bat “eskopofiliarena” da, eta emakumea aurkezteko era partikular bat 
nahitaezkoa da ikuskizuna sortzeko film narratibo normalean.64 Mulvey-k irekitako bideari 
jarraiki Liesbet van Zoonen-ek esaten du mendebaleko gizarteetan emakumearen patua begiragai 
izatea dela, begiratzeko ekintza, aldiz, gizonezkoarentzat gordetzen delarik.65 

Gauza da zinemak, aurreko mendeetatik datozen pinturaren tradizioak jarraituz, J. Berger-ek 
aipatzen duen bezala, generoaren araberako errepresentazio bereiztua egiten duela.66 Eta Anette 
Kuhn-ek gaineratzen duen moduan pertsonen subjektibotasuna “generotua” da, ez dago 
generorik gabeko gizakirik,67 zineman genero bakoitza desberdin errepresentatzen delarik. 
“Zinema feminista” deiturikoa errealitate honen kontzientziatik eta berori aldatzeko sortzen den 
ahalegintzat uler daiteke.68 

Annette Kuhn-ek emakumearen presentzia zineman ikuspuntu feministatik aztertzeko 
metodologietan sakontzeari ekiten dio, eta adibidez (guri interesa dakiguken neurrian), 
oinarritzat analisi testual-semiotikoa harturik filmak ideologikoki interpretatzeko prozedurez 
mintzatzen da, eta ideologia patriarkala nola isurtzen den filmetan arakatzera zuzenduriko 
metodoen bila joaten da.69 Teoria feministaren arabera ideologia patriarkala era honetara sartzen 
da zinema klasikoan: emakumearen ahotsa, edo diskurtsoa, ez da azaltzen edo erreprimitua dago, 
diskurtso nagusia beti maskulinoa delarik. 

Kuhn-ek dioen moduan Claire Johnston eta Pam Cook-ek Cahiers de Cinema-ko Comolli eta 
Narboni-k erabilitako metodoa jarraituz burututako azterketak dira horren adibide: Ideologiaren 
eraikuntzaren dispositiboak ezkutatzen saiatuta ere zenbaitetan pitzadurak, edo “ausentzia 
estrukturalak” egon daitezke testuan, ideologia horren existentziaren pistan jartzen gaituztenak. 
Beste kasu batzutan filmak erabat daude ideologia horren menpean eta ez dute etenik edo 
pitzadurarik eskaintzen. Metodo hau testuen “irakurketa sintomatikoekin” lotuta dago. 
                                                 
64 MULVEY, L., o.c. 8-11 or. 
65 VAN ZOONEN, Liesbet (1994) Feminist Media Studies. Sage Publications, Londres, 87 or. 
66 BERGER, John, eta besteak (1980): Modos de ver. Gustavo Gili, Bartzelona, 53-74 or. 
67 KUHN, Annette (1985): The Power of the Image. Essays on Representation and Sexuality. Routledge & Kegan 

Paul, Londres, 52 or. 
68 SILES OJEDA, Begoña (1991): El cine feminista. Seminario de estudios de la mujer, Txostenak Saila 4. zb., 

Donostia, 7 or. 
69 KUHN, Annette (1991): Cine de mujeres. Cátedra, Madril, 102-103 or. 
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Orainarteko guztiak batez ere fikziozko zinema klasikoa aztertzeko balio dezake. Baina 
dokumentalen errepresentazioak ez du berdin funtzionatzen. Nichols-ek bien arteko bereizketa 
batzuk azpimarratzen ditu: 

“Fikziozko zinema eskopofiliarekin lerratzen da, begiratzeko plazerarekin, eta zinema honek 
sarritan posizio maskulinoa ezartzen du ikuslearentzat. Hemen pertsonaia maskulinoak ikusteko 
plazerra norberaren ideal potentzialen ezagupenetik eta berauekin sortutako identifikaziotik 
etortzen da, eta pertsonaia femeninoak ikusteko plazera, aldiz, desio sexualaren aktibazioarekin, 
berau voyeurista edo fetitxista izan daitekeelarik. Errealismo historikoak edo dokumentalak 
kontserbatu egin ditzake ezaugarri hauetako batzuk, baina gutxitan dira fikzioan bezain indartsu, ze 
honetan subjektibotasunari jartzen zaion arreta handiagoak lehen mailan ipintzen ditu erlazio 
libidinosoak eta Ego-an zentratuak. (...) 

Errealismo dokumentala epistefiliarekin lerratzen dela esan daiteke, ezagutzeko plazerarekin, 
konpromiso sozial mota bat adierazten duena. Konpromiso hau bizi garen munduaz egiten den 
arrazoimenduaren indar erretorikotik bideratzen da. Alde historikotik erreala izatearen marka 
daraman gai, auzi, egoera edo gertakizun batekin aurrez aurre jartzen gaitu. Gure interesa 
pizterakoan dokumentalak ez du efektu hain sutsua gure fantasia erotikoetan eta nortasun 
sexualaren zentzuan, baina trinkoagoa du gure irudimen sozialean eta nortasun kulturalaren 
zentzuan. Dokumentalak epistemologia eta axiologia baten elaborazioa eskatzen du erotika batena 
baino gehiago.”70 

Honen arabera dokumentalaren ezaugarria da munduari buruzko “argumentazioa” eskaintzea, 
sendoago edo bigunago nolabaiteko “konpromisoa” dakarrena, zerbaiten defentsa, kritika, 
salaketa edo aldarrikapena. Dokumentalaren izaera honek ez luke ondo konektatuko “ikuskizun” 
izaerarekin, eta horrela ikusleak ez luke ontzat hartuko, behintzat maila berdineko mekanismo 
“voyeuristak” eta antzekoak erabiltzea. 

Gure ikerketan aztertzen ditugun dokumentaletan arreta berezia eskainiko diogu bai generoen 
errepresentazioan dauden aldeei eta bai voyeurismoa bezalako errekurtsoen erabilpenari. 

2.5.3.3 Biolentzia 

Ekintza biolentoak tartekatzen dituzten dokumentaletan horiek nola azaltzen, tratatzen diren 
analizatuko dugu. Dokumentalean, printzipioz, biolentzia “erreala” da, eta fikziozko zineman 
hura errepresentatzeko zilegitzat hartu ohi diren moduak onartezintzat joko lirateke. Irudietan 
plano hurbilak agertzea, adibidez, morboaren bilaketa merketzat hartu ahal da, horien existentzia 
justifikatzeko arrazoi onik ez badago. Kasu batzuetan biolentzia halakotzat azalduko zaigu, bere 
izaera zuzen eta esplizituan agertuko da, eta besteetan “naturaltzat” hartzeko moduan, ikuslea ez 
aztoratzeko eran. Kasu bakoitzean aztertu beharko dugu nola burutzen den errepresentazio hori. 

                                                 
70 NICHOLS, B., o.c. (1997) 232-233 or. 
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Hortik aparte, agian, biolentziaren tratamenduan aldaketa ikus dezakegu gure dokumentaletan 
kronologiaren arabera. Eta horretarako interesgarri gerta dakiguke Mongin-ek fikziozko zineman 
ikusten duen eboluzioa biolentziaren tratamenduan. 

Autore honek biolentziaren bi aro bereizten ditu “Hollywood-eko zineman”: lehen aroan 
biolentzia guda zelaian eta antzeko eremuetan gertatzen da, izan daiteke gerra aitzakiatzat 
hartuta, edo western-ean, edo boxeo-ring baten, edo kalean film beltzeko generoa bada. Holako 
eszenatokian norbanakoak edo taldeak dira elkarren aurka egiten dutenak. Bazirudien, dio 
autoreak, biolentzia haiek neurtuak zirela, une batekoak, oraingo filmetakoak biolentzia 
“instalatuak” diren bitartean. Eta badirudi bigarren aroko biolentzia hauen kontra ezin dela ezer 
ere egin, biolentzia hori ez da pertsona “frogan jartzeko” sortua, eta ez da ustez egoera edo 
esperientzia batek derrigortutakoa.71 

Lehen aroko biolentzia txandaka burutzen da, batzutan hartu, besteetan eman, besteetan 
saihestu, baina bigarren arokoa, aldiz, automatikoa da. Bataila zelaia desagertu da, biolentzia 
gero eta terroristagoa eta izugarriagoa bihurtu. Gero eta gehiago biolentzia gizarte barruko 
moduan agertzen da (barne gerra, hirikoa, gerrilla, terrorismoa) edo norbanakoaren barrukoa 
(barruko gerra, biolentzia patologikoa). Gerra ez da egiten dagoeneko mundu etsaiaren aurka, ez 
zaio egiten arerio deklaratu eta konkretuari, ezkutuan dago, etsaia leku guztietan dago. Mongin-
ek dioenez ikuslea biolentzia gainditu egin den inpresioa jaso beharrean larru azpira sartu zaion 
sentsazioaz geratzen da.72 Eta ikuskizunetan erakutsitako biolentziak behialako bere katarsi 
efektua galduko zukeen. 

Hainbat ikerlari bat datoz gaur egun halako ikuspegiarekin, zinema zein telebistako 
biolentziaren erakusketaz dihardutenean.73 Hala ere, dokumentaletako errepresentazioa “erreala” 
izateak efektu desberdinak sortzen ditu ikuslearengan. Adibidez, oso gauza desberdina da 
heriotza fikzioan edo errealitatean errepresentatzea. Nichols-ek Sobchack-en lanean oinarrituz 

                                                 
71 MONGIN, Olivier (1999): Violencia y cine contemporáneo. Paidós, Bartzelona, 27-31 or. Bigarren aroko 

adibidetzat film hauek aipatzen ditu liburuan zehar, besteak beste: Wild at heart (1990), Pulp Fiction (1995), Léon 
(1995), Reservoir Dogs (1993), Natural Born Killers (1994). 

72 Mongin: “Ésa es la paradoja contemporánea: la violencia es tanto más obsesionante cuanto peor se la representa, o 
más bien, no se sabe qué hacer con ella, cómo reciclarla. Al contemplar las imágenes que desfilan rápidamente por 
las pantallas, se observa «la gran descarga de violencia»: descargando la basura infinita e informe de la violencia se 
busca al mismo tiempo desembarazarse de ella. Pero eso no ocurre: ¿cómo salir de la violencia cuando se la percibe 
como natural, cuando se «mete en la piel» en lugar de haber caído en ella?” MONGIN, O., o.c. 34 or. 

73 Sanmartín: “La psicología ha detectado un buén número de efectos diferentes que van desde los cognitivos (como 
la formación de actitudes o la potenciación de ciertos valores) hasta los psicosociales, como el miedo o ansiedad, la 
alienación del espectador o su insensibilización ante la violencia.” SANMARTÍN, José, GRISOLÍA, James S., 
GRISOLÍA, Santiago (Edk.) (1998): Violencia, televisión y cine. Ariel, Bartzelona, 26 or. 
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esaten du fikzioan heriotza guztiz ikus daitekeen gertakizuna dela, dokumentalean aldiz une 
ikusezina bilakatzen delarik.74 

Dokumentalean badira begirada batzuk etikoki onargarritzat jotzen direnak heriotza, edo 
gertakizun bortitzak jasotzeko, eta ondokoak lirateke: Begirada kasuala, kamera beste zerbait 
jasotzen ari da, eta kasualitatez heriotza filmatzen du; begirada inpotentea, kamera bera 
konplizea ez den biolentziazko episodioak edo heriotzak filmatzera joan da, exekuzioak, 
adibidez; arriskuko begirada, egileak edo kamerak arriskua jasaten dutela ikusten denean, 
gerrako dokumentalean esaterako; interbentziozko begirada, kamera norbaitekin inplikatzen 
denean, sortzen diren arriskuak igaroaz; errukizko begirada, gaixotasun terminalak filmatzen 
direnean.75 Hala ere, Nichols-ek dioen moduan behin baino gehiagotan gauzak konplexuagoak 
dira, eta, adibidez, begirada inpotentea noizbait partehartzailea bihur liteke, edo halakotzat 
ulertua izan, nazien esperimentu hilgarriak filmatzeko prest agertzen zirenen kasuan bezala, eta 
horrelako jokaerak ez lirateke inondik ere etikotzat jasoko. 

2.5.3.4 Gainerako kontestu esplikatzaileak 

Film bakoitzaren kasuan darabiltzan gaiak kontuan hartuta egokia iruditzen bazaigu unean 
uneko teoriak erabiliko ditugu, orain apuntatu besterik egingo ez ditugunak: Adibidez, Leni 
Riefenstahl-ek alderdi naziaren kongresuaz eginiko Gogoaren garaipena filma aztertzeko 
interesgarria da “erlijio zibilaren” moduko kontzeptu bat, gizarte modernoetako bizitza politiko 
eta sozialaren “sakralizazioaz” ari dena.76 60tik aurrerako film batzuetan jendearen balore 
aldaketa adierazten duten elementuak ikusten ditugu, eta horretarako ondo datozkigu balore 
soziopolitikoei buruz egindako lanak. Inglehart-ek landutako bidetik abiatuz film horietan 
islatzen den gizartea «balore materialistetatik balore post-materialistetara» igarotzen ari da, 

                                                 
74 Nichols: “Reviste un interés especial su estudio de la ética documental en lo tocante a la representación de la 

muerte sobre todo al momento en que tiene lugar la transición de la vida a la muerte. Aquí tenemos pruebas 
documentales de lo más poderoso. La diferencia entre una representación ficticia de la muerte y un registro del 
suceso histórico de la muerte en sí es profunda. Se nos hace testigos de algo que no se puede ver literal (el 
momento exacto en que cesa la vida) ni metafóricamente (en su mayor parte, queda oculta por el tabú).” Eta 
ondoko pasartea eskuratzen du Sobchack-en lanetik: “(..), la muerte en la ficción se experimenta como algo visible. 
Las representaciones de la muerte en el cine de ficción, que sólo hacen una referencia significativa a sí mismas, 
tienden a satisfacernos (..). Por lo tanto, mientras que la muerte se suele experimentar en las películas de ficción 
como algo que se puede representar y a menudo es excesivamente visible, en las películas documentales se 
experimenta como una representación confusa que va más allá de la visibilidad.” SOBCHACK, Vivian, “Inscribing 
Ethical Space: Ten Propositions on Death, Representation, and Documentary”, in: Quarterly Review of Film 
Studies 9, 4 zb., 1984, 287 or., hemen jasoa: NICHOLS, B., o.c. (1997) 120 or. 

75 NICHOLS, B., o.c. (1997) 122-126 or. 
76 Dirudienez Rousseau-k erabili zuen kontzeptu hori lehen aldiz, zera aipatuz, “erlijio zibilaren dogmek sinple eta 

kopuru tipian izan behar dute, esplikazio eta iruzkinik gabe xeheki erranak.” ROUSSEAU, Jean-Jacques, Gizarte-
Hitzarmena. Klasikoak, Bilbo 1993, 170. or. 
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herrialde moderno askotan gertaturiko prozesuaren hasiera islatuz.77 Ideia honexek ematen digu 
aukera filmen artean ikusten den eboluzioa ulertzeko teoria baten aipamena egiteko, teoria 
“postmodernoaz” ari gara. 

2.5.3.5 Filmen eboluzioa azaltzeko teoria 

“Teoria postmodernoa” da ondoen datorkiguna kronologikoki gure azterketako filmetan 
ikusten ditugun aldaketa batzuk esplikatzeko. Dena den honek ez du esan nahi teoria hau 
entusiasmo handiegiaz erabiltzen dugunik, baina gauza da ez gabiltzala “errealitatea bera” 
aztertzen, hari buruz jende batek eginiko errepresentazioak baizik.78 Gizartea bera zuzenean 
barik egile batzuk gizarteaz egindako film testuak aztertzen ari gara. Eta gerta daiteke 
filmegileek beren errealitatearen errepresentazioak pentsamendu postmodernoa deitutakoarekin 
zerikusia duten elementuak oinarritzat harturik osatzea. Bestalde gure dokumentalen lagina 
kritikoen iritzietan oinarrituta dago, eta gerta daiteke kritiko hauek beren aukerak egin 
dituztenean irizpide berdintsuekin juzkatzea. Horrela balitz, ibilbide guztia egongo litzateke ia 
aurretiaz prestatua teoria hau aplikatu ahal izateko. 

 Honek soziologian hain ezaguna den Thomas-en teoremak dioena ekartzen digu gogora, 
«norbanakoek errealitatea era batera definitzen badute, errealitatea halakoa izango da bere 
ondorioetan». Gure kasuan badaude datuak horrelako zerbait gertatzen dela pentsarazten 
digutenak: Alde batetik postmodernismoa mundu artistikoekin oso lotuta doan pentsamendua da. 
Bestetik, gure lagineko filmik gehienak estatubatuarrak eta frantsesak izanda, gogoratu behar da 
teoria postmodernista garatu duten pentsalari ugari herrialde horietakoak direla, besteak beste. 

Bestalde, testuen interpretazioan teorien papera berezia da. Teoria bat filmak interpretatzeko 
apropos moduan azaltzeak ez du ezer adierazten teoria beraren baliozkotasunaz. Filmak teoria 
bat ilustratzeko ondo funtziona dezake, baina ez haren baliozkotasunaz ezer esateko. Hortaz, 
teoria postmodernista darabilgunean gure lagineko filmen arteko konparazioak eta diferentziak 
aztertzeko aipatutako koordenaden barruan egiten dugula izan behar da kontuan. 

Aipa dezagun bada zer ulertzen den teoria postmodernoaz. 

                                                 
77 INGLEHART, Ronald (1991): El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. CIS, Madril. Ikus, 

adibidez, 59-100 or. 
78 Errealitate historiko soziala bere horretan aztertu beharko bagenu ez genuke seguruen baten teoria hau erabiliko. 

Teoria posmodernista batzuen ideia orokor bat ondokoa izan daiteke, mendebaleko gizarteak eta gizakiak historian 
zehar izan duten sakoneko izaera aldatzen ari dela, eta bai gizartea, gizakia eta historia ulertzeko eta bizitzeko beste 
modu baten atarian gaudela. Ez dugu horrelakorik uste. 
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2.5.3.6 Teoria postmodernoa 

Wellmer-ek dioen bezala postmodernitatea eztabaida estetiko, literario eta soziologikoetako 
kontzeptu iheskorra da, eta “post” aurrizkidun beste kontzeptu batzuekin lotuta azaltzen da, 
gizarte postindustriala eta postestrukturalismoa, besteak beste. Kontzeptu horren bidez aro 
aldaketa gertatzen ari den kontzientzia artikulatuko litzateke, oraingoz ertz ilun eta zehaztasun 
gabekoz, baina bere esperientzia nagusi moduan hauxe aldarrikatzen duena, «Arrazoiaren» 
heriotza, eta honek proiektu historiko baten amaiera lekarke, modernitatearen proiektua edo 
europar zibilizazioarena, azken baten mendebaleko zibilizazioaren proiektuarena.79 

Morley-ek ere postmodernitatea modernitatearen proiektuaren amaiera moduan ulertzen du, 
eta hauxe gogoratzen du modernitateaz, Ilustrazioaren garaian agertu zen pentsamendu horrek 
ere gizadiaren historian aro berri eta goragokoa sortzen ari zen ustea zuela.80 Arrazoia, erlijioa 
eta iritzi estetikoa kontuan hartuta “modernoak” aurreratuago zeuden, finagoak ziren, eta egiaren 
ezagutzan antzinakoak baino sakonago helduak ziren. Ilustrazioak aro historiko berria eta mundu 
osorako proiektu historikoa zekartzan. Horrela bada, modernizazioa ondoko guztiarekin lotzen 
da, arrazoizkotasuna, progresua eta gizartearen perfekzionamendu gradualaren ustearekin, guztia 
plangintza arrazoizkoa eta erreforma sozialaren bidez lortu behar zelarik.81 

Postmodernismoa horren ukapenetan oinarritutako pentsamendua litzateke. Morley-k 
Hebdige-ren aipamenak dakartza hiru uko garrantzizkoz jarduteko:82 

1. Totalizazioen ukapena. Ez dago irtenbide definitiborik ezertarako. Giza izaera 
funtsezko batetaz, giza historiari destinoa markatzeko nahiaz, eta gizakien helmuga 
kolektiboen definizioak burutzeko generalizazioez ari ziren Ilustrazioaren diskurtsoak 
ukatu egiten dira. 

2. Teleologiaren aurka. Ezin da seguru ezertaz egon. Gertakizunen kausak eta haien 
jatorriei buruzko ezagutza falta dela-eta eszeptizismoa indartzen da zirkulu 
postmodernoetan. 

3. Utopiaren aurka. Ez da sinesten utopietan. Badirudi postmodernismoak esperientzia 
historikoak hartzen dituela kontuan eta zera aintzat hartzen, behin norbaitek uste 
duenean Egiaren jabe dela, izan Jainkoa edo Historiaren zentzua, legitimatua sentitzen 

                                                 
79 WELLMER, Albrecht, “La dialéctica de la modernidad y postmodernidad”, in: PICÓ, Josep (Kon.) (1988): 

Modernidad y posmodernidad. Alianza, Madril, 103 or. 
80 MORLEY, David, “El posmodernismo: una guía básica”, in: CURRAN, James, MORLEY, David, eta 

WALKERDINE, Valerie (1998): Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de 
las políticas de identidad y el posmodernismo. Paidós, Bartzelona, 86 or. 

81 MORLEY, D., o.c. 88 or. 
82 MORLEY, D., o.c. 97-99 or. 
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dela herria “lurralde berrira” eramateko. Baina benetan gertatzen dena hauxe omen, 
Robespierre edo Pol Pot bilakatzen dela, bere egia iraultzailean sinetsirik 
krudelkeriarik handienak burutuz. 

Holako pentsamenduaren zabalkundeak aro zahar bat amaitzen ari dela eta beste berri bat, 
postmodernoa, hasten ari dela esan nahiko luke. Maiz eta Lois-ek hainbat autoreren aipamenak 
jasoaz ondoko ezaugarri orokorrak gaineratzen dizkiote posmodernitateari:83 

1. Aro berria: Ikuspuntu ekonomiko, kultural, soziologiko eta politikotik begiratuz gero 
modernitatetik aro historiko berri baterako, edo “historiatik harantzago” ere doakeen 
trantsizioa gertatu da. 

2. Estetika berria: Modernismo artistiko eta abangoardien ukapena, koherentzia, 
berrikuntza eta funtzionaltasunaren morrontzapean zegoen estetika askatuz, eta balore 
autonomotzat jarriaz esanahia, testuen arteko erreferentziak eta autoerreflexibitatea. 

3. Postestrukturalismoaren tesien erradikalizazioa, subjektu subiranoarengan 
zentraturiko arrazoia errefusatuz, narratiba handien aurka, baliozkotasunaren 
pretentsio unibertsalen aurka, totalitate eta osotasunen kontra, eta orokorrean 
arrazionaltasun ilustratu klasikoaren aurka. 

4. Tradiziozko oinarri filosofiko eta teorikoaren kritika eta «azalekotasun berri» baten 
aldeko apustua, pentsamendu modernoa tiranizatzen duten sakontasunaren 
pretentsioen aurka doana. 

5. «Diferentziaren» tesia, fragmentazio bezala ulertua, praktika sozial, politiko eta 
kulturalen partikularizazio moduan, eta narratiba eta interpretazio lokalen indartze 
bezala, guzti hau luzatzen delarik gutxiengo nazional, kultural edo sexualen aldeko 
gustuan, eta baita ere mugimendu sozial «berrien» aldeko estimuan. 

Horrela bada, Maiz eta Lois-ek ere postmodernismoa gizarte modernistaren kritika moduan 
ulertzen dute, kritika hori modernismoaren lau zutabe nagusiri egiten zaiola adieraziz: 
Subjektua, Historia, Teoria eta Politika, zalantzan jartzen delarik guztien balioa.84 Autore hauek 
aipatzen dituzten tesietako asko islatzen dira nolabait gure lagineko filmetan, eta dokumental 
batzuk ideia modernisten erakusle liratekeen bitartean beste batzuek pentsamendu 
postmodernistaren ezaugarriak agertuko lituzkete. Hain zuzen 60ko urteetatik aurrera hainbat 
dokumental ikuspuntu postmodernisten eramaile azalduko zaizkigu. 

                                                 
83 MAIZ, Ramón, eta LOIS Marta, “Postmodernismo: La libertad de los postmodernos”, in: MELLON, Juan Antón 

(Ed.) (1998): Ideologías y movimientos políticos contemporáneos. Tecnos, Madril, 403-428 or. 
84 MAIZ, R., eta LOIS, M., o.c. 404-405 or. 
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3 Helburuak eta ikergalderak 

3.1 Helburu orokorra 
XX. mendeko zinema-dokumentalgintzaren bilduma bat ikertu nahi izan dugu, 1920ko 

hamarkadan dokumentalaren generoari hasiera eman zitzaionetik honanzko 14 film aztertuz. 
Helburu nagusia hauxe izan da, lan horien estiloa aztertzea, errealitatearen errepresentazioa 
ezagutzea eta haien interpretazioa egitea.  

3.1.1 Estiloa 

Filmen analisian “forma” eta “estetika” bezalako kontzeptu orokorrak aipatzen direnean 
azpimarratzen diren elementuak, parametroak edo aldagaiak aztertuko ditugu. Hemen, alde 
batetik, filmak duen izaera globalarekin lotutako kontzeptuak agertzen dira, filmaren 
segmentazioa, egitura eta muntaketa bezalakoak. Bestetik kontzeptu horien barruan azter 
daitezkeen dimentsioak eta aldagaiak, bai irudiari eta bai soinuari dagozkion arloetan.  

3.1.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Alde batetik filmak erabiltzen duen errealismo mota nolakoa den analizatu. Bestetik, filmaren 
“ahotsa” eta “erreflexibotasun” maila bezalako irizpideez zer “errepresentazio modu” erabiltzen 
duen aztertu. Eta “errealitatea jasotzeari” buruz nolako ulermena eta nolako ikuspuntuak dituen 
ezagutu. 
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3.1.3 Interpretazioa 

Funtsean hurbilketa soziologikoa erabiliz, filmak darabiltzan gaiak zehaztuko ditugu, eta 
elementu nagusi batzuk nola lantzen dituen arakatuko: planteatzen dituen arazo etikoak, generoa 
eta  biolentziaz egiten duen tratamendua, eta kasu bakoitzean filmak zabaltzen dituen gaiekin 
zerikusia duten elementuak nola agertzen diren analisatu. 

3.2 Ikergalderak 
Hiru ikergaldera nagusirekin abiatuko gara: 

1. Zein den dokumental bakoitzaren estiloa eta errealitatearen errepresentazioa aztertu 
eta interpretazioa burutu. 

2. Nolako aldeak dauden dokumentalen artean ikusi: Antzekotasunak, diferentziak eta 
berezitasunak. 

3. Dokumental horietan egon litekeen eboluzioa aztertu. 

 



 

41 

4 Metodologia 

4.1 Sarrera 
Esan dezakegu ikerketa honetan erabilitako metodologia funtsean kualitatiboa dela, zimendu 

kuantitatibo zabalaren gainean eraikia. Hainbat parametroren datu zehatzak jaso dira 
sistematikoki, eta ondoren urrats bakoitzeko helburuetara iristeko datu horien artean gailenak 
direnak azpimarratu eta landu ditugu. Metodo hau beraz arte zinematografikoa eta zinemaren 
estetika bezalako arloetan erabiltzen diren teknikekin lotuta dago. 

 Orain atal bakoitzean aplikatu dugun metodoa azalduko dugu zehatzago, eta gero laginaren 
aukeraketaz arituko gara. 

4.2 Analisiaren urratsak 

4.2.1 Estiloaren azterketa 

4.2.1.1 Irudia eta soinua aztertzeko aldagaiak 

4.2.1.1.1 Irudiaren analisia 

Unitatetzat planoa hartuta gure lagineko 14 dokumentalak planoz plano aztertzen ditugu, 
bakoitzean ondoko parametroak neurtuaz: 

1. Planoaren iraupena. 

2. Konfigurazioa: irudia plano desberdinez osatua, maskara, esposizio anitzaz. 
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3. Distantzia: Detaileko planoa (DP), Lehen planoa (LP), Erdiko plano laburra (EPL), Erdiko 
planoa (EP), Plano amerikarra (PA), Plano orokorra (PO). 

4. Angelua: Behetik ala goitik hartuta, irudia alborantz dagoen. 

5. Mugikortasun horizontala: Panoramika (P), Travelling (TRA), Barridoa (BA), Balantzaketa 
(BAL). 

6. Mugikortasun bertikala: Panoramika (P), Garabia (GA). 

7. Zoom: zabaltzen ala ixten 

8. “Kamera eskuan” sistema erabiltzen den ala ez 

9. Abiadura: azkarra, geldoa, atzeranzko martxa, izoztua, tarte aurrefinkatuak, fotogramak kenduta. 

10. Hurrengo planoarekin muntatzeko sistema: Ebakia, funditua, kateatua, gortina. 

11. Kolorea: Kolorean ala zuri-beltzean 

12. Argia: normala, kontraste indartsua, silueta. 

13. Kameraren ikuspuntua: objektiboa ala subjektiboa. Subjektiboak batzutan zehaztu egin dira, 
zein pertsonaiari dagozkion adieraziz. 

14. Plano-sekuentzia moduan har daitekeen ala ez. 

15. Pertsonaiak filmatzailearengana edo ekipokideengana zuzentzen direnean harreman mota jaso: 
hitz eginez, begiradaz, keinuz. 

 Film batzutan, edo haien zenbait segmentutan, duten garrantziagatik beste parametro 
batzuk ere hartu dira kontuan: 

1. Errepresentazionaltasuna: Irudian agertzen dena zer den ezagutzeko erraztasuna edo 
zailtasunean oraturik irudi errepresentazionalak, semiabstraktuak, eta abstraktuak bereizten dira.1 

2. Konposizioa: horizontala, bertikala, diagonala, zirkularra. 

3. Begiraden direkzioa: ezkerrera, eskuinera. 

4. Kameraren mugimenduen eta plano barruko objektuen mugimenduaren direkzioa: ezkerrera, 
eskuinera. 

5. Filma ala argazki finkoa. 

6. Animaziozko irudiak, ordenadorez manipulatuak. 

7. Kanpo-sakonera. 

8. Ekipokoen film aparatuaren presentzia irudian. 

9. Pertsonaien interpretazioarekin zerikusia duten detaileak: espresibotasun mota, keinu bereziak, 
gorputz mugimenduak. 

                                                 
1 Izan ere, egon daitezke “errepresentazionaltasuna” ulertzeko beste modu batzuk. Adibidez, E. Aranak “irudiaren 

balio errepresentazionala” deitzen dio  «esan eta ikusten denaren arteko» erlazioari. ARANA, Edorta (1995): 
Gizarte eta nazio errepresentazioa telebista-albistegietan. Doktorego tesiak Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea, 
97 or. 
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4.2.1.1.2 Soinuaren ezaugarriak 

Unitatetzat film osoa edo bere segmentuak kontuan hartuta film bakoitzak soinuaren arloan 
dituen elementuak aztertu dira: giro soinua, musika, elkarrizketak, komentarioa. Elementu hauen 
sailkapena egitean zatiketa hau praktikatzea interesatu zaigu: alde batetik, bereziki “soinua” 
deitzen dugun arloa eta, bestetik, filmaren esanahietarako garrantzi berezia duten hitzezko 
testuak. Film bakoitzean hurrengo aspektuak hartu dira kontuan. 

4.2.1.1.2.1 Soinua 

Soinu diegetikoak eta extradiegetikoak bereiztu. Soinu mota bakoitzaren erabilera jaso: 
Zarata, musikak eta abestiak, giroko ahotsak eta berbaroak. Musiken eta kanten kualitateak 
definitu. Irudiekin eta hitzezko testuekin dituzten loturak zehaztu: osagarritasuna, kontrastea, 
etab. 

4.2.1.1.2.2 Hitzezko testuak 

Hemen sartzen dira: Komentarioa edo narrazioa, elkarrizketak, diskurtsoak, errotuluak. Eta 
filmaren esanahiak jasotzeko eta interpretazioa egiteko garrantzizkoak diren elementuak 
aztertzen dira: 

• Garrantzizkoak izan daitezkeen hizkuntz egiturak, kontzeptuak. 

• Alde deskriptiboak eta baloratzaileak. 

• Hitzezko testua nola osatzen den irudiekin eta soinuekin: osagarritasuna, 
errepikapena, dibergentzia, kontrastea. 

• Lehen pertsonan ala hirugarren pertsonan. 

• Ahotsaren kualitateak, emakumezkoarena ala gizonezkoarena den kontuan hartu 
ondoren. 

Bai irudiaren eta bai soinuaren arloko datu bilketaren ostean emaitzak analizatuz estiloari 
buruzko kontzeptu orokorragoen azterketa hasten dugu. Une honetan garrantzizkoena emaitzetan 
zer gailentzen den asmatzea da, eta horretarako denbora osoan funtzionatuko duen irizpide 
nagusiak parametro bakoitzaren esangura, adierazgarritasuna edo espresibotasuna dira. Bestalde 
kontestuaren ezagutzak lagundu ahalko digu datuei ematen diegun esangura fidagarria dela 
ziurtatzen. Kontestuan sartzen dira, adibidez, egilearen pentsamendua, filmaren historiaz 
dakigun edozein gauza eta beste ikerlari eta kritikoek zuzendariaz eta filmaz egindako lanak. 
Kontestuaren ezagutza hau komenigarria da edozein aspektu aztertzeko, eta zenbait kasutan 
ezinbestekoa ere izan daiteke, ondorengo elementuak azaltzean aipatuko dugun bezala. 
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4.2.1.2 Atalak estiloaren analisian 

Aipatutako aldagai horietako asko zenbait dimentsio aztertzeko adierazle moduan erabili 
ditugu. Horrela, estiloaren analisiaren urratsa atal desberdinetan zatitu dugu. 

4.2.1.2.1 Segmentazioa 

Segmentazioa egiterakoan planoa da unitate txikiena, eta sekuentzia unitate adierazgarriena, 
eta hemendik gora egon daitezke segmentuak (kapituluak, episodioak) eta zatiak (edo atalak). 
Azken hauek filma zenbait parte nagusitan (bi, hiru edo lautan) zatikatzen dute. 

4.2.1.2.2 Eszena-jartzea 

Filmatzerakoan egileak ondoko elementuak kontrola ditzake, besteak beste: eszenatokia, 
argia, aktoreen (filmatzen diren pertsonen) interpretazioa. Elementu hauek zenbat eta gehiago 
kontrolatu Eszena-jartzea handiagoa egon dela aipatuko dugu. Eta esan liteke edozein filmak 
egiten duela nolabaiteko Eszena-jartzea, nahiz eta gradu asko egon horren erabileran. Aztertzen 
dugun film bakoitzean ikusi beharko dugu zein den gradu hori. Eta horretarako inportantea da 
parametroen datu-bilketatik aparte filmaz eta zuzendariaz kontestutik dakigun guztia ere. 

4.2.1.2.3 Egitura 

Filmaren forma orokorra edo egitura aztertzeko erabil daitezkeen sailkapen desberdinen 
artean guk Bordwell eta Thompson-ek proposatzen dutena jarraitu dugu funtsean:2 

4.2.1.2.3.1 Narratiboa 

Egitura narratiboa ondoko indikadoreez ezagutzen da: 

• Kontakizun, historia, argumentu, albiste edo gertakizun bat kontatzen da. 

• Protagonista bat edo batzuk agertzen dira, eta era berean ager daitezke antagonistak, 
laguntzaileak eta gainerako pertsonaiak. 

• Denbora eta espazioaren tratamendua kontuan hartu behar izaten da. 

Funtsean ekintza, aktibitate edo gertakizun baten nondik norakoak kontatzen dira. 

4.2.1.2.3.2 Kategoriala 

Egitura kategoriala ondoko adierazleez ezagutzen da: 
                                                 
2 BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 64-140 or. 
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• Errealitatea kategorietan banatzen da eta hauetaz hitz egiten: objektu baten 
ezaugarriak aipatzen dira, fenomeno baten deskribapena egiten, teoria bat garatzen, 
herrialde baten egoera kontatzen. 

Funtsean zerbait deskribatu egiten da, gauza konkretua, pertsonaia, gertakizuna edo dena 
delako. 

4.2.1.2.3.3 Erretorikoa edo pertsuasiboa 

Egitura pertsuasiboak holako adierazleak izaten ditu: 

• Hari gidaria ideia edo objektu baten aurkezpena, defentsa, eta zabalkundea da, hau 
da, publizitate helburua du. 

Funtsean zerbait, ideia, gauza edo zerbitzu baten alde argumentatzen da eta ikuslearen 
jokabidean eragin praktikoa izatea nahi du. 

4.2.1.2.3.4 Abstraktua 

Egitura abstraktuaren adierazleak hauek dira: 

• Irudien arteko erlazio formalek, grafikoek, mugimenduek, zuzentzen dute hari 
gidaria. “Esperimentalak” deitzen diren testuak askotan hemen sar daitezke. 

Funtsean irudien forma plastikoa osatzen duten elementu guztiak eta hauen arteko erlazioak 
izaten dira azpimarratu nahi direnak. 

4.2.1.2.3.5 Asoziatiboa 

Egitura asoziatiboak adierazle hauek erabiltzen ditu: 

• Irudiek ideia edo ebokaziozko loturak sujeritzen dituzte. Irudiak erabiltzen dira beste 
errealitate batzuk gogora ekartzeko. 

Funtsean, konparazioa, analogia, metafora, ebokazioa da hari gidaria. 

Egitura desberdin hauek konplexutasun oso handiaz elkarrekin trabatuta egon daitezke 
filmaren barruan. Forma orokorra horrelako eraketan oinarrituta egongo da, adibidez narratiboa, 
asoziatiboa edo erretorikoa, baina haren menpean, edo berari eusteko, egileak beste formula 
batzuez funtzionatzen duten egiturak eraiki ditzake. Hots, egitura orokor batek “behe-egiturak” 
izan ditzake, eta ez daukate denek printzipio berberaz egindakoak izan beharrik. Eta, bestalde, 
filmaren segmentu edo sekuentzia batzuetan egitura bat erabil dezake egileak eta gainerakoetan 
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beste batzuk. Guzti honek zerikusi handia du ondoren azalduko dugun elementuarekin ere, 
muntaketarekin hain zuzen. 

4.2.1.2.4 Muntaketa 

Muntaketa sistemak gorago aipatutako sailkapenaren araberakoak izan daitezke, gutxi gora-
behera. Normalean forma narratiboa duen filmak kontinuitatezko muntaketa erabiltzeko joera 
izango du, eta forma asoziatiboa daukanak muntaketa asoziatiboa. Baina ez dauka zertan 
horrelako kointzidentzia egon, egitura global konkretua izan arren hura eraikitzeko muntaketa 
formula desberdinak ager daitezkeelako. Ondoko muntaketa sistemak bereiz ditzakegu: 

• Kontinuitatezko muntaketa, edo muntaketa analitikoa: honen barruan muntaketa 
analitiko sekuentziala eta sekzionala bereiz daitezke, eta gainerako zenbait elementu, 
adibidez 180 graduko ardatza, edo 360 graduko zirkuluarena erabiltzen duen. 

• Asoziaziozko muntaketa: konparaziozkoa edo kolisiozkoa, ebokatzailea, 
erresonantzia sortzailea den, etab. 

• Muntaketa abstraktua: Irudiaren ezaugarri plastiko edo mugimenduetan nola 
oinarritzen den. 

• Muntaketa kategoriala: muntaketa “soltea”. 

4.2.1.2.5 Ikuspuntua 

Hau aztertzeko lehen abiapuntua irudiaren analisian jasotako parametro bat da, “ikuspuntua” 
izenekoa hain zuzen. Planoen ikuspuntuen banaketa behinena “objektibo” eta “subjektiboen” 
artekoa da. Parametro honek zerikusi handia izan dezake filmaren dramatizazioa eta 
identifikaziorako mekanismoekin, hots, filmak norbaiten barneko mundua edo ikuspegia 
espresatzeko duen gaitasunarekin. Beraz, estiloari dagokion aldagai honen bidez hasten gara 
gure ikerketako beste kontzeptu inportante bat lantzen, subjektibotasuna hain zuzen. 

Ikuspuntu objektibo eta subjektiboen arteko banaketa hori nahikoa arbitrariotzat har liteke 
irudi zinematografiko oro, aukera baten emaitza izanik, subjektibotasun gradu batez hornitua 
dagoela kontsideratzen bada. Baina subjektibotasun honetan bi mota bereiz daitezke, bata 
egileari dagokiona, eta bestea dokumentalean agertzen diren aktore sozialei.3 Azken hau da 
ikuspuntu objektibo eta subjektiboen arteko bereizketa egiten denean aipatzen dena. 

 Hala ere, bai aktore sozialen eta bai egilearen subjektibotasuna aztertzeko aldagaien artean 
beste adierazle asko aipa daitezke. Horretarako garrantzizkoa izan ahal da filmak darabilen 
                                                 
3 Ikuspuntu subjektiboaz ikus, adibidez, MITRY, Jean (1978): Estética y psicologia del cine. Siglo XXI, Madril, 2 

Tomoa, 68-82 or. 
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edozein aspektu, pertsonaien espresatzeko gaitasuna, berauek egiten dituzten interpretazioak, 
komentarioaren izaera, edo sartu diren soinua eta musikaren ezaugarriak. 

4.2.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Bereziki beste kontzeptu batzuk aztertzen ditugu hemen, batez ere ondoko biak: filmak 
erabiltzen duen errealismo mota eta errealitatea errepresentatzeko aukeratzen duen formula. 

4.2.2.1 Errealismo mota 

Errealismoaren inguruko korronteetan zerekin lotu daitekeen ondoen aztertzen da: errealismo 
erromantikoa, errealismo sozialista, surrealismoa, errealismo estilizatua, neoerrealismoa, 
errealismo psikologikoa, errealismo poetikoa. 

4.2.2.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Gai hau lotuta dago, besteak beste, filmari errealitatearen jasokuntzan eskaintzen zaion 
objektibotasun edo subjektibotasun gradu desberdinekin. Errepresentazio moduez aritzeko unean 
Nichols-en sailkapena hartzen dugu aintzat:4 

4.2.2.2.1 Modu esposizionala 

Holakoa da: 

• Egileak duen errealitatearen ezagupena eskaini nahi dio ikusleari. Elementu guztiak, 
irudia, soinua, elkarrizketak, bere ikuspuntu hori ilustratzeko dira. Egilea saiatzen da 
kausa/efektu loturazko logika islatzen bere kontakizunean. 

• Edizioak ezagupen hori ahal den ondoen azaltzeko funtzioa du. 

Egileak bere ikuspegia erakutsi nahi du. 

4.2.2.2.2 Modu obserbazionala 

Holako ezaugarriak ditu: 

• Direct cinema eta candid eye deitutako formulez egindako filmak sartzen dira era 
honetan. 

                                                 
4 NICHOLS, B., o.c. (1997) 65-106 or. 
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• Egileak dagoena erakutsi nahi dio ikusleari, bere ikuspegia barik pertsonaiena 
azaltzeko uzian dabil. 

• Gertakizunaren ikuspegi orokorra eta sintetikoa eman beharrean nahiago du 
fenomeno globalaren aspektu bakar bat bere osotasunean eskaintzea. 

• Eszena-jartzea gutxien duen modua da, dagoena filmatzen edo grabatzen saiatzen 
delako, eta “errealitate efekturik” handiena lortzen duen formula da. 

• Nahiz eta edizioan denbora eta espazioaren kontinuitatea eraiki, askotan ez da sortzen 
kausa/efektu logikaren araberako kontaketa. Ez da bilatzen planoen ekonomia, benetako 
denboraren bizipena transmititu nahi izaten baita, nahiz eta zenbaitetan ezer gutxi gertatu. 

Egilearen helburua da errealitatea azaltzen den bezala transmititzea ikusleari. 

4.2.2.2.3 Modu interaktiboa 

Ezaugarri hauek izaten ditu: 

• Egilea eta pertsonaien arteko harremana eta jokoa azaltzen dira. Hain zuzen, 
eskaintzen den errealitatearen ikuspegia interakzio horretatik sortutakoa dela adierazten 
da. 

• Elkarrizketa zabala da formula ohikoa. 

• Ez dago produkzio lana ezkutatu beharrik, aurreko modu biek egiten dutenaren 
aldean. 

Funtsean, egileak eman nahi du inpresioa errealitatearen ikuspegia partziala izan ohi dela eta 
besteekin harremanean eraikitzen dela. 

4.2.2.2.4 Modu erreflexiboa 

Ezaugarriak: 

• Modu honek agerian jartzen dio ikusleari errealitatearen errepresentazioa eraiketa 
prozesua dela: egileak erakuts dezake nola eraiki duen berak errealitate hori, nolako 
arazoak, teknikoak edo etikoak, sortu zaizkion jarduera horretan. 

• Modu honek atentzio zentroa egilea eta ikuslearen arteko topaketan jartzen du, eta 
gaia bera bigarren mailara pasatzen da. Ikuslea kontziente bihurtzen da errealitateaz 
ematen dioten ikuspegia problematikoa dela. Esaterako, aparatu zinematikoak nolako 
eragina duen errealitatearen eraikuntzan ere agerian geratzen da. 
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Funtsean, dokumentala —errealitatearen errepresentazio bat— nola egiten den azpimarratzen 
du, besterik gabe gaian bertan murgildu beharrean. 

Beste sailkapen batzuk ere erabil daitezkeen arren egokia iruditzen zaigu hau, oinarrizko 
eredu bezala erabiltzeko.5 

4.2.3 Interpretazioa egiteko metodologia 

Urrats honetan filmak espresatzen dituen gai zehatzago batzuen analisia egiten da, filma 
interpretatzeko behar diren tresnak erabiliz, haien artean soziologiaren arloko zenbait teoria. 
Gaien artean ondokoak aztertu ditugu adibidez, behintzat filmean garrantzirik hartzen badute: 

• Filmaketaren etika: zenbaitetan egile batzuek erabili duten jokabidea zalantzazkoa 
iruditu ahal zaigu gaur eguneko gizarteen baloreetatik begiratuta. Orduan arreta bereziz 
ikusiko dugu egileak nolako kode etikoa jarraitu duen filmaketa egitean. Honekin lotuta 
filmen batek egilearen erantzukizunaren auzia ere plantea dezake. 

• Generoaren tratamendua: Nahiz eta beti egon presente film batzuetan generoaren 
gaiak garrantzi handiagoa har dezake, eta kasu horietan bereziki aztertuko da nola azaltzen 
dituen filmak emakumezkoa eta gizonezkoa. 

• Biolentziaren tratamendua: Hau ere film askotan esplizituki azaltzen den elementua 
izan daiteke, eta orduan ikusi beharko da nola erabiltzen duen autoreak gai hau. 

 Esan dezagun zerbait urrats honetako metodoaz. 

4.2.3.1 Filmaren esanahien mailaketa 

Filmaren esanahien arloan sailkapen ugari dago irizpide desberdinak erabiliz. Guk neurri 
baten Bordwell-ek abstrakzio maila eta ezkutukoa/agerikoaren irizpidea konbinatuz sortutakoa 
jarraitzen dugu:6 

1. Esanahi erreferentziala. 

                                                 
5 Plantinga-ren ustez Nichols-en sailkapen hau, oro har, baliozkoa izan arren arazoak ere baditu: Nichols-ek modu 

hauen artean, batez ere esposizionaletik erreflexibora progresua ikusten du, horren arabera lehena ingenuoagoa eta 
atzerakoiagoa litzateke eta azkena konplexitate handiagokoa eta auto-kontzienteagoa. Bestalde Nichols-en 
sailkapenak ezin omen du era egokian harrapatu zenbait ez-fikziozko film poetiko edo esperimentalen izaera. 
Horregatik aldarrikatzen bosgarren eredu bat, poetikoa litzatekeena. Gure ikerketa Dziga Vertov eta Chris Marker-
en moduko filmei aplikatu ahalko litzaieke eredu hori. PLANTINGA, C., o.c. (1997) 101-104 or. 

6 BORDWELL, D., o.c. 24-26 or. 
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Argumentuaren laburpenaren antzeko zerbait da, deskribapen konkretua. Maila honetan 
obserbatzaileak “mundu” bat eraikitzen du. Filmak egitura narratiboa badu ikusleak diegesis–a 
delakoaren bertsio bat osatzen du, edo hor azaltzen den espazio-denborazko munduarena, eta 
historia bat eraiki, beraren mugen barruan. Egitura narratiboa izan beharrean beste era batekoa 
bada ikusleak haren araberako formak eraiki ditzake. 

Esanahi erreferentziala deitzen zaio erreferente batzuk daudelako testuan, dokumentalen kasua 
erreferente horiek “errealak” edo “ez-fikziozkoak” izaten dira, filmeko testutik kanpora ere 
existentzia historikoa dute. 

2. Esanahi esplizitua 

Filmaren “mezua” aipatzen denean, adibidez, maila honetako esanahiez mintzatzen gara. Ikusleak 
suposatzen du filmak “intentzionalitatea” duela eta zerbait dioela zuzenean, hots, filmak zerbait 
aldarrikatzen duela. Esanahi esplizitu honek “objektua” ematen dio lehen mailan eraikitako 
diegesiari, eta bi mailok filmaren esanahi “literalak” osatzen dituzte. 

3. Esanahi inplizitua 

Maila honetan filmak “zeharka” zer esaten duen interesatzen zaigu. Esanahi inplizitu batzuk ez 
zaizkigu aurreko mailen aurka azalduko, baina testutik jaso litezke beste esanahi batzuk ezkutatuta 
baleude bezala, azaldu nahi ez balira bezala. Segun zein den testua esanahi guztien batasunerako 
joera izan lezake, edo, aldiz, batzuk eta besteen arteko kontraesanak indartzekoa. 

Esanahi inplizitu edo ezkutuen bila aritzeko metodoari buruz hau esan da sarri: testuaren elementu 
anomalo, kontraesankor, edo koherentziarik gabekoen bila joan behar dela koherentzia-eza horiek 
beste esplikazioren baten bidez azaldu ahalko direlakoan. Horretarako edozein elementuk balio du: 
filmak egitura narratiboa badu errelatoan egon daiteke zer edo zer laprast egiten duena, edo 
irudiak, hitzek, eta musikak gauza desberdinak espresa ditzakete, bakoitza bere aldetik joanez, edo 
kontrasteak sortuz. Kasu horietan informazio desberdin horiek gainditzeko beste esanahi bat sortu 
behar du ikusleak. 

4. Esanahi sintomatikoa 

Esanahi inplizituen artean maila abstraktuena jasotzen dutenak egon litezke hemen. Bordwell-ek 
dioenez esanahi esplizitua jantzi gardena bezalakoa bada, eta esanahi inplizitua oihal 
erdiopakoaren modukoa, esanahi sintomatikoak mozorroaren antza du. Testuak ezkutuan gordeta 
eduki nahi lituzke esanahi hauek, baina nahi gabe espresatzen ditu, beste esanahiak traizionatu ahal 
dituelarik. 

Maila hau konekta daiteke filmaren esanahi ideologikoekin ere. Filmak ez ditu zuzen azaltzen bere 
oinarri ideologikoak, baina bere orokortasunean irakurrita eta dinamika sozialaren parte bezala 
hartuta jaso ditzake ikusleak esanahi horiek. 

Bordwell-ek dioen bezala film askok arazo ugari planteatzen du esanahien mailaketa hain 
argia eraikitzeko. Esanahi jasokuntzak ez du zertan aipatutako ordenan joan, esanahi 
erreferentzialetik hasi eta ideologikoetaraino, ze ikusle baten arabera esanahi inplizitua dena, 
beste batek esplizitutzat har dezake. Zenbaitetan gertatu ahal zaigu filmak erabiltzen dituen 
egiturengatik maila bakoitzeko esanahien artean ezin bereiztea. 
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4.2.3.2 Lau mailok bitan bildu ohi dira 

Oso erabilia izan da testuen interpretazioaren historian maila guztiak bitan kontzentratzen 
dituen sailkapen dikotomikoa. Filmen analisiaren kasuan esaten izan da gauza bat dela filma 
konprenitzea (goragoko lehen bi mailak) eta beste bat filma interpretatzea. Beraz, kasu honetan 
“interpretazioa” zerari deritzo, esanahi literalari gaineratzen zaizkion esanahi inplizituak 
bilatzeko jardunari. Pentsamendu honek egitura azalekoaren azpian egitura sakonagoa, ezkutua, 
estarikoa dagoela adierazten duen tradizio luzearekin konektatzen du.7 Dikotomia horren arabera 
konprentsioa esanahi ageriko, zuzenez eta itxura guztien araberakoaz ari da, eta interpretazioa, 
aldiz, esanahi ezkutu, bistakoak ez direnez. 

Gure ikerketan egingo duguna hauxe da, esanahi erreferentzialak eta esplizituenak gehienetan 
estiloaren azterketarekin batera landuko ditugu, eta inplizituagoak eta ezkutuagoak batez ere 
interpretazioaz ari garenean. 

4.2.3.3 Teoriak interpretazioaren gidari 

Interpretazioa egiteko unean eskema kontzeptualak aplikatu behar zaizkie jasotako datuei, eta 
eskema horiek askotan teoriak izaten dira. Teoriek interpretazioak bideratzeko balio izaten dute, 
baita ere kontestuko zein informazio den erabilgarri edo garrantzizko kalkulatzeko. Teoriaren 
bidez filmaren aipamen inportanteak jasotzen dira, horiek patroi esanguratsuetan eratzeko eta 
interpretazio batera heltzeko. Segun zein den ikertzailearen pentsaera edo ideologia, edo segun 
zein korronte kritikoren barruan dagoen, giza zientzien munduko edozein teoria erabili ahalko 
du, egokien deritzona, bere ondorioetara iristeko. Guk erabiliko ditugunak batez ere 
soziologiaren arloko teoriak izango dira. 

4.2.3.4 Testua eta kontestua 

Kontestua funtsezkoa da esanahien sorkuntzan. Teoriak adieraziko digu zer den inportantea, 
baina datu batek benetan guk uste duguna adierazten duela ziur egoteko, hots, esanahiaren 
fidagarritasuna nolabait bermatzeko kontestuko ezagutza erabili beharko dugu. Holako 
analisietan etengabe egiten dira inferentziak datuetatik abiatuz interpretazioetara heltzeko, eta 
bakarrik kontestuan aurkituko ditugu urrats guzti horiek justifikatzeko behar ditugun 
informazioak eta elementuak. Hortxe bilatuko dira baita ere interpretaziorako teoria bat 
erabiltzean “kausatzat” har daitezkeen elementuak edo interpretazioa egokia dela defendatzeko 
puntuak. Kontestua deitzen den hori oso urrun hel daiteke, zirkulu zentrukide amaigabeen sarea 
osatuz. Nahikoa dugu, hala ere, pare bat zirkulu bereiztearekin, adibidez: a) filmaren kokagune 

                                                 
7 Testu batek eman ditzakeen esanahi multipleen existentziaren ideiaren bila hasiz gero antzinako Greziarano miatu 

daiteke, behintzat. Ikus: BORDWELL, D., o.c. 30 or. 
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historikoa eta soziala, filma egiteko prozesua, egilearen biografia, pentsaera, bere beste lanak, 
idatziak eta esanak; b) ikertzaile edo kritikoek filmaz edo autoreaz egindako lan, iritzi eta 
interpretazioak. 

4.3 Lagina 
Gure lanari muga batzuk jarri beharragatik egokia iruditu zaigu 14 filmeko lagina erabiltzea, 

eta ondoren azalduko dugu nolako prozesua jarraitu dugun berori osatzeko. Bilduma 
erabakitzeko “adituen panela” izan da hautatu dugun sistema, nahiz eta, azkenean, adituen panel 
hori ez dugun guk erabaki, gertakizun kasual batek eman digulako. Izan ere, 1995ean zinemaren 
jaiotzaren ehungarren urteko ospakizunekin bat etorriaz Filmoteken Nazioarteko Elkartean 
(FIAF-en) partaide zen Belgikako Zinematekak galdekizun bat zabaldu zien kideei, historia 
osoko film apartekoenak aipa zitzaten.8 Ondoko 37 Filmotekek erantzun zioten galdekizunari: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. koadroa: inkestari erantzundako Filmotekak 

ZB IZENA HERRIA A-Z*
1 CINEMATHEQUE ROYALE DE BELGIQUE BELGIKA BE 
2 CINEMATECA BRASILEIRA BRASIL BL 
3 ZHONGGUO DIANYING ZILIAOGUAN (CHINA FILM 

ARCHIVE) 
TXINA CC 

4 AUDIO-VISUAL SECTOR, NATIONAL ARCHIVES OF 
CANADA 

CANADA CN 

5 LA CINEMATHEQUE QUEBECOISE CANADA CN 
6 CINEMATECA NACIONAL DEL ECUADOR EKUADOR EC 
7 SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO (FINNISH FILM 

ARCHIVE) 
FINLANDIA FI 

8 CINEMATHEQUE DE TOULOUSE FRANTZIA FR 
9 CINEMATHEQUE FRANÇAISE FRANTZIA FR 
10 BUNDESARCHIV FILMARCHIV ALEMANIA G 
11 DEUTSCHES INSTITUT FÜR FILMEKUNDE ALEMANIA G 
12 STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK ALEMANIA G 
13 TAINIOTHIKI TIS ELLADOS (CINEMATHEQUE DE 

GRECE) 
GREZIA GR 

14 NATIONAL FILM ARCHIVE OF INDIA INDIA II 
15 ISRAEL FILM ARCHIVE ISRAEL IS 
16 NATIONAL FILM CENTER OF JAPAN JAPON JA 
17 KOREAN FILM ARCHIVE KOREA KO 
18 CINEMATHEQUE MUNICIPALE DE LUXEMBOURG LUXENBURGO LU 
19 KINOTEKA NA MAKENODIJA MAZEDONIA ME 
20 FILMOTECA DE LA UNAM MEXIKO MX 

                                                 
8 Galdekizuna eta emaitzak hemen agertzen dira: FIAF (1995): The Categories Game. FIAF’s Commision for 

Programming and Acces to the Collections, Lisboa. 
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21 NEDERLANDS FILMMUSEUM HOLANDA NE 
22 CINEMATECA PORTUGUESA PORTUGAL PO 
23 GOSFILMOFOND OF RUSSIA ERRUSIA RS 
24 ARCHIV REPUBLIKE SLOVENIJE ESLOBENIA SL 
25 FILMOTECA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA KATALUNIA SP 
26 FILMOTECA ESPAÑOLA ESPAINIA SP 
27 FILMOTECA DE LA GENERALITAT VALENCIANA ESPAINIA SP 
28 CINEMATEKET-SVENSKA FILMINSTITUTET SUEDIA SW 
29 CINEMATHEQUE SUISSE SUITZA SZ 
30 NATIONAL FILM AND TELEVISION ARCHIVE BRITAINIA HANDIA UK 
31 ANTHOLOGY FILM ARCHIVES USA US 
32 NATIONAL CENTER FOR FILM AND VIDEO 

PRESERVATION 
USA US 

33 THE LIBRARY OF CONGRESS USA US 
34 CINEMATECA URUGUAYA URUGUAY UY 
35 FILMOTECA VATICANA VATIKANOA VC 
36 FUNDACION CINEMATECA NACIONAL VENEZUELA VE 
37 JUGOSLOVENSKA KINOTEKA JUGOSLAVIA YU 

Oharrak: (*) Herrien nazioarteko siglen ordenu alfabetikoz eginda dago zerrenda. 

Iturria: FIAF, The Categories Game 

Galdekizunean eskatzen zitzaien zeintzuk ziren beraien ustez filmik adierazgarrienak lau 
kategoria kontuan hartuta. Hirugarren kategoria da guri gehien interesatzen zaiguna. Hau zioen: 

Category 3: FILM AND REALITY 

Documentary and anthropology on film, of course, but also fiction films reflecting any kind of 
social, historical, political reality, and/or expressing a point of view on it. 

Filmoteka bakoitzak nahi zituen beste film luza zitzakeen kategoriako, eta horrela film batzuk 
askotan aipatuak izan ziren, nahiz eta gehientsuenak aldi bakarren baten izan. Denetara 404 film 
desberdin sartu zituzten “Filma eta Errealitatearen” sail honetan. Guk bahea pasatu diegu horiei, 
fikziozko filmak eta dokumentalak bereizteko asmoz, eta arakapenaren ostean 157 film 
baliagarri aurkitu ditugu gure ikerketarako, “dokumentalen” edo “ez-fikziozkoen” zerrendan 
egon daitezkeelako (nahiz eta zenbait zaila izan kategoria batean edo bestean sartzea, fikziozko 
eta ez-fikziozko elementu desberdinen nahaste handia edukitzeagatik). 157 hauek kontuan 
hartuta gauzatu dugu gure 14 dokumentaleko lagina, horretarako zenbait irizpide jarraituz. 

4.3.1 Hautaketa egiteko irizpideak 

Lagina osatzerakoan gure ardurarik handiena ahal denik eta bilduma dibertsifikatuena lortzea 
izan da. Horretarako hasieratik zenbait gauza erabakitzen dugu, besteak beste urteen mugaketa: 
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1920tik 1990era bitarteko dokumentalak izango direla. Horretarako arrazoiak hauek dira: 
1920ko hamarkada hartzen da dokumentalaren jaiotzarena moduan, eta zinemaren hasieratik 
“ez-fikziozko” film ugari bada ere, garai horretara arte ez zen agertu “dokumentala” izena 
bereganatu zuen lanik. Hain zuzen 1922an egingo zuen Robert Flaherty-k Nanook Iparrekoa 
filma, “genero” berria zabalduko duena, berau zela ta hasi baitziren zinegileak eta kritikoak 
“dokumentala” hitza erruz erabiltzen (Ikus honetaz gehiago Nanook Iparrekoa filmaren 
analisian). Bestetik 1990a jartzen dugu mugatzat galdekizun horrek hartutako hamarkada osoak 
erabiltzearren. 

Urtemuga hauek ezarri ondoren ikusten dugu 7 hamarkada agertzen zaizkigula 1920tik 
1990era. Eta berehala konturatzen boto kopuruaren irizpide hutsa erabiliz gero gure lagina 
hasierako urteetan kontzentratuko litzatekeela adostasun askoz ere handiagoa dagoelako adituen 
artean film zaharrei, aitzindariei edo “klasikoei” botoa ematerakoan, halaxe frogatzen delarik 
galdekizun horren emaitzetan ere. Horregatik, eta beti dibertsitatea bilatu nahian, lagina 
estratifikatu egin behar dela ikusi dugu, hamarkada bakoitzeko film kantitate berbera aukeratzea 
erabakiaz. Bina hartzea iruditu zaigu beharrezko, eta hortik sortzen da hamalauko laginaren 
osaketa. 

Arrazoi beragatik komenigarria iruditu zaigu zuzendari bakoitzeko film bakarra aukeratzea 
eta filmen gaiak ere ez errepikatzea. Hortaz, zuzendari batek boto ugari jasotako film bat baino 
gehiago izan dituenean, boto gehien bildutakoa hartu dugu. Eta gaiak badira errepikatzen 
direnak filmik botatuena aukeratu da. Botoetan berdinketak gertatu direnean beste irizpide 
hauetara jo dugu: 

1. Zuzendari bat zenbat filmgatik agertzen den aipatua. Saiatu gara gehiagotan agertzen 
diren zuzendariak jasotzen, eta boto gehien izandako beraien dokumentala hartzen. 
Baina zuzendaria bere filmekin askotan agertu arren hamarkada baten ere ez badu 
lortzen gehien dutenekin berdinketa, ez dugu hartu. 

2. Aurrekoarekin nahikoa izan ez denean herrialdean ohartu gara, gutxien agerturiko 
herrialdeko filma jasoaz. 

3. Berdinketak jarraituz gero zuzendaria gizonezkoa ala emakumezkoa izan garrantzikoa 
izan da, eta zuzendari gehientsuenak gizonezkoak direnez emakumezkoaren filma 
aukeratu da. 

4. Guzti honekin ez bada enpatea hautsi, suertez erabaki da zein. 

 Selekzioa eginda ondoko zerrenda atondu genuen: 
¡Error! Argumento de modificador desconocido.. koadroa: lagin originala 

 Izenburua Zuzendaria Urtea Herria Botoak 
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1 Nanook of the North FLAHERTY, Robert 1922  US 22 
2 Celovek s Kinoapparatom VERTOV, Dziga 1929  UR 17 
3 Las Hurdes BUÑUEL, Luis 1932  SP 12 
4 Triumph des Willens RIEFENSTAHL, Leni 1935  G 9 
5 Listen to Britain JENNINGS, Humphrey - 

MCALLISTER , Stewart 
1942  UK 5 

6 Sang des bêtes FRANJU, Georges 1949  FR 4 
7 Nuit et brouillard RESNAIS, Alain 1955  FR 17 
8 India ROSSELLINI, Roberto 1958  IT 3 
9 Hora de los hornos SOLANAS, Fernando - GETINO, 

Octavio 
1968  AG 4 

10 Chronique d'un eté ROUCH, Jean - MORIN, Edgar 1961  FR 4 
11 Milestones KRAMER, Robert 1975  US 3 
12 Welfare WISEMAN, Frederick 1975  US 2 
13 Sans soleil MARKER, Chris 1982  FR 4 
14* Cabra marcado para morrer COUTINHO, Eduardo 1984  BL 1 

Oharrak: (*) Agian, 14an Abbas KIAROSTAMI-ren Nema-ye-nazdkik (Iran, 1990, boto 2) filma egon 
zitekeen, baina gehienbat fikziozko elementuz osatua bide da, eta ez litzateke egokiena izango 

dokumentaltzat hartzea. Bestalde postu horretan jarri dugun COUTINHO-ren Cabra marcado para 
morrer dokumentalak beste batek haina puntu izan du hor egoteko, hain zuzen Mani KAUL-en Before my 

eyes (India, 1988, boto 1), eta hautaketa aleatorioa egin behar izan dugu.  

Gure ikerketa burutu ahal izateko bideo formatuan lortu behar genituen film hauek. 
Horretarako lan neketsua egin ostean 14tik 12 heldu zitzaizkigun gure eskuetara. Ondoko biak 
falta ziren: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. koadroa: ezin lorturiko filmak 

1 Hora de los Hornos SOLANAS, Fernando - GETINO, 
Octavio 

1968  AG 

2 Milestones KRAMER, Robert 1975  US 

Hau dela eta ordezkoak hartu beharrean aurkitu gara, eta irizpide berdinak jarraituz ondoko 
biak hautatu ditugu: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. koadroa: ordezko filmak 

1 Woodstock WADLEIGH, Michael 1970 US 3 
2* Harlan County, USA KOPPLE, Barbara 1976 US 2 

Oharrak: (*) 2.a beste film bat izan zitekeen: Trás-os-montes, REIS, Antonio - CORDEIRO, Margarita 
Martin, 1976, Portugal, boto 2 dituena, baina arazoa da ez dela behar beste argi dokumental moduan 

hartzen, eta Harlan County-ren zuzendaria emakumezkoa izateak ere erabakia hartzerakoan pisua izan du. 

Horrela bada, gure lagin definitiboak holako ezaugarriak ditu: 8 herrialdetakoak dira (Estatu 
Batuak: 4, Frantzia: 4, Alemania: 1, Brasil: 1, Britainia Handia: 1, Errusia: 1, Espainia: 1, Italia: 
1). Bestalde, zuzendarien artean 12 gizonezkoak dira eta 2 emakumezkoak. 
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Zerrenda guztiak bezala hau ere labur geratzen da, eta dokumentalgintzan bide luzea eta 
eragin handia sortutako zenbait zuzendari ezin izan dira jaso. Hauek lirateke batzuk: Joris Ivens, 
Harry Watt eta Basil Wright, Emile de Antonio…, besteak beste. 

Hortik aparte laginean gaia ez errepikatzearren ere boto asko izandako filmak alde batera utzi 
ditugu. Hori gertatzen da, batez ere, Bigarren Mundu Gerratean nazien kontzentrazio kanpoetako 
Holokaustoaren gaia eta horren kontestuarekin zerikusia dutenekin: Mikhail Römm eta bere 
Obyknovennyj fashizm (Errusia, 1965, 3 boto), Marcel Ophuls eta Le Chagrin et la pitié 
(Frantzia, 1971, 8 boto), eta Claude Lanzmann eta bere Shoah (Frantzia, 1985, 5 boto). Gaia 
hogeigarren mendeko gertakizunik negargarrienetarikoaz ari da, eta zinemazaleen boto asko jaso 
dute errealitate ikaragarria azaltzeagatik. Baina berriz ere dibertsitatearen izenean haietako 
bakarra aukeratu beharrean izan gara, Alain Resnais-en Nuit et Brouillard (Frantzia, 1955) hauxe 
izan delako gai hori erabili dutenen artean boto gehien hartutakoa, 17 hain zuzen. 
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5 1-Robert Flaherty-ren “Nanook 
Iparrekoa” 

 (Nanook of the North) 

1922 

5.1 Sarrera: Nanook1 Iparrekoa filma, 
“lehen dokumentala”. 

Filmoteken Nazioarteko Federazioak (FIAF-ek) egindako galdekizunean Nanook Iparrekoa 
filmari boto gehien eman zioten kritikoek “Filma eta Errealitatea” kategorian, eta bestalde fikzio 
eta ez-fikziozko film guztiak kontuan hartuta egindako zerrendan laugarren postuan jarri zuten.2 
Gaur eguneko mirespen honek kontraste handia egiten du Flaherty-k muntaketa amaitu bezain 
laster filma zabaltzeko izan zituen zailtasunekin, baina Pathé konpainiak baietza eman zionetik 
kritiko guztien erantzun oso ona jasotzen hasi zen, aipatutako mailara iritsi arte.3 

                                                 
1 Lan honetan izen propioentzat jatorrizko ortografia errespetatzen dugu. Hala ere, beste autore batzuk ortografia hori 

aldatu egiten badute, (kasu honetan Nanuk edo Nanouk idatziz, esaterako) beraien aldaketa errespetatzen dugu 
haien zita literalak jasotzen ditugunean. 

2 Nanook Iparrekoak 25 boto jaso zituen galdekizun horretako kategoria guztietan bildutakoekin. Film aipatuenen 
zerrendan lehen hirurak hauek dira: Citizen Kane, Bronenosets Potyomkin, eta Kabinet des Dr. Caligari.  Nanook 
Iparrekoa  azkenarekin enpatean dago botoetan. 

3 Ikusi zuten lehen hiru konpainia banatzaileek, Paramount-ek haien artean, ezetza eman zioten. Laugarrena, Pathé  
konpainia frantsesa, prest agertu zen zabaltzeko. Konpainia honek New York-eko zinema areto handienean 
proiektatu zuen, fikziozko film inportante batekin batera. Ondoren Europako zenbait lekutan erakutsi zen, eta 
orduan hasi zen mundu osoan bai ikusle eta bai kritikoen erantzuna oso ona jasotzen, une beretik fama handia 
lortuz. CLEMENTE, J.L. (1963): Robert Flaherty. RIALP, Madril, 34-35 or. Pelikulak takilako arrakasta handia 
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Dagoeneko 1923an R. Sherwood kritikoak zera zioen, historiako filmik onenen zerrendan 
sartu behar zela4, eta denbora asko igaro gabe mitikoa bihurtuko zen, berarekin loturiko aspektu 
batzuk asko lagundu zutelarik horretarako. Esate baterako, Flaherty-k izotz artean filmaketa 
egiteko izan zituen arazoak ezagutu ziren,5 eta Nanook protagonistaren patuak areagotu egingo 
zuen ospea, filma egin eta bi urtetara ehiza ibilaldian gosez hil egin baitzen, mundu osoko 
egunkariek eman zutelarik albistea.6 Ondorioz 1964an Mannheim-eko festibal 
zinematografikoan dokumentalen autoreei eskatu zitzaienean garai guztietako film dokumental 
onenak aipatzeko Nanook Iparrekoa lehen postuan agertu zen. Ordutik hona beti azaldu da 
horrela. 

Eta ez bakarrik “onenarena”, film honek “lehen dokumentala” izatearen ohorea ere jasotzen 
baitu, horrelaxe kalifikatu zuen adibidez Paul Rotha-k.7 Jacobs-ek dioenez, “dokumental” hitza 
bera ere film honekin lotuta dago, eta haren esanetan lehen aldiz Grierson zinegile britainiarrak 
erabili zuen termino hori Flaherty-ren lana izendatzeko.8 Sadoul-ek dioenez hizkuntza 
frantsesean ere film berberarekin zabaldu zen terminoa.9 Handik aurrera “dokumentala” zer zen 
ulertzeko eragin nabarmena izango zuen mundu osoko filmegintzan. 

                                                                                                                                                
izan zuen bai Estatu Batuetan eta bai kanpoko herrialdeetan. Broadway-ko mundu musikalak Nanook abestia sortu 
zuen, eta aurretiaz filma zabaldu ere egin nahi izan ez zuen Paramount-eko direktibo bat beste dokumental bat 
egitearren edozer ordaintzeko prest azaldu zitzaion Flaherty-ri. BARNOUW, Erik (1996): El documental: historia y 
estilo. Bartzelona, Gedisa,  43-44 or. (Arg. or. 1974: Documentary. Oxford University Press). 

4 R. Sherwood kritikoak hau aipatu zuen: “Es un producto único que literalmente forma una clase por sí mismo. En 
verdad ningún catálogo de las mejores películas del año o de todos los años de la breve historia del cinematógrafo 
puede considerarse completo sin este film.” SHERWOOD, R., (Bil.) The Best Moving Pictures of 1922-1923. 
Hemen aipatua: BARNOUW, E., o.c. 42 or. 

5 Filma egiteko zailtasunak oso handiak izan ziren. Hau kontatzen du Erik Barnouw-k: “Los problemas se 
multiplicaban. A veces el frio era tan intenso que la película se desmenuzaba en pedacitos “como pequeños trozos 
de una delgada superficie de hielo”. Algunas secuencias implicaban largas jornadas con paradas en iglúes 
construidos en el camino. Un viaje de varias semanas para filmar un aggie (eskimalek pelikulari deitzeko erabiltzen 
zuten hitza) de un oso polar -peligroso proyecto propuesto por Nanook- casi terminó en un desastre. No 
encontraron ningún oso ni tampoco durante semanas alimento para los hombres o los perros. Detenidos varios días 
por ventiscas de nieve, permanecieron encerrados en un iglú mientras la bóveda interior de éste se ennegrecía con 
el humo y dejaba escurrir negras gotas de agua. Apenas lograron sobrevivir a ese viaje. En el trayecto de regreso 
tuvieron que utilizar el celuloide para encender una fogata.” BARNOUW, E., o.c. 38-39 or. 

6 BARNOUW, E., o.c. 44 or. 
7 J.L. Clemente-k hau dio: “Para Paul Rotha el documental tuvo su auténtico comienzo en América y en el mundo con 

Nanuk, el esquimal, en 1920. En Rusia nació alrededor de 1923 con los experimentos de Dziga Vertov. En Francia, 
con Rien que les heures, de Cavalcanti, en 1926. En Alemania, con Berlin, sinfonia de una ciudad, de Ruttmann, en 
1927, y en Gran Bretaña, con Drifters, de Grierson, en 1929.” CLEMENTE, J.L. o.c. 30 or. 

8 JACOBS, L., o.c. Hitzaurrean. Hau dio geroago 7-8 orrietan: “The picture was Nanook of the North (1922), a 
landmark in film history. It can be said to be the classic progenitor of the documentary idiom and certainly the most 
influential in that form.” 

9 Hau dio Sadoul-ek: “Documentaire, ce mot fut admis en 1879 par Littré (avec impressioniste) comme un adjectif 
signifiant «qui a un caractère de document». Suivant Jean Giraud, il prit un sens cinématographique dès 1906 et 
devint substantif aprés 1914. Il pénétra dans la langue française avec le triomphe de Nanouk, en 1922, avant d’être 
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5.2 Estiloa 

5.2.1 Segmentazioa 

5.2.1.1 Kontakizunaren laburpena 

Eskimalak bizi diren lekua eta protagonista izango den familia aurkezten zaigu lehenengo eta 
behin. Ondoren eskimalak gizon zuriarekin nolako jarrera duten ikusten da, gizon zuriaren 
janaria nola estimatzen duten eta honen aurrerakuntzekin, gramofonoarekin adibidez, nola 
harritzen diren. Filmeko beste atal guztietan, igluaren eraikuntza eta azkenekoan ezik, arrantza 
edo ehizako sekuentziak azaltzen dira, gehienetan sekuentzia printzipal moduan. Ikusten dugu 
Nanook arrantzan egiten, mortsa harrapatzen, azeri zuria tranpatik ateratzen, eta foka ehizatzen. 
Hortik aparte iglua egiten, eta iglu barruko bizitza azaltzen zaizkigu, eta bestalde izotz blokeen 
artetik garraiatzearen problemak, gainerakoan kanoan ibiltzen uretan. Orokorrean kontraste 
handia erakusten da gainditu behar dituzten problema handiak -gosea, hotza, aterperik eza, 
garraiorako arazoak- eta atsedenik gabe hauei aurre eginez bizitzeko protagonistek dituzten 
baliabide oso urrien artean, horrela hartzen duelarik historiak maila epikoa, pertsonaiak heroi 
bihurtuz.   

5.2.1.2 Atalak eta sekuentziak 

Filma 8 segmentu nagusitan banatu dugu, ekintzen zatiketa handienarekin bat egiten dutenak, 
eta 32 sekuentziatan, honela: 

1. Eskimalak bizi diren lurraldea eta filmaren protagonistak aurkezten dira. 

1.1. Eskimalak bizi diren lurraldearen deskribapena mapen bidez 

1.2. Filmaren protagonistak, Nanook, Nyla eta umeak kanoatik irteten 

2. Merkatari zuriaren dendara doaz larruak saltzera. 

2.1. Nanook sua egiten goroldioa erabiliaz 

2.2. Kanoaren uhalak estutzen 

2.3. Kanoa handia lurretik eramaten ur ertzeraino 

2.4. Uretatik kanoa handian 

2.5. Gizon zuriaren biltoki handiaren ondoan lehorreratzen 

                                                                                                                                                
adopté quelques années plus tard par les Anglais. Après 1930, avec John Grierson, ils prirent comme drapeau le 
mot documentary, plus tard admis par l’Oxford Dictionary dans le sens exclusif de film «accompagné d’un 
commentaire explicatif». SADOUL, Georges (1971): Dziga Vertov. Champ Libre, Paris, 100 or. 
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2.6. Nanook larruak saltzen 

2.7. Nanook-ek txakur kumeak erakusten eta Nyla-k bere ume txikia 

2.8. Merkatariak gramofonoa erakusten dio Nanook-i 

2.9. Ume batek gantz gehiegi jaten du eta merkatariak errizino-olioa ematen dio 

3. Nanook-ek arrantzan dihardu. 

3.1. Nanook kanoaz doa izotz artetik arrantzan egiteko lekuaren bila 

3.2. Nanook izotz blokeen gainetik doa leku aproposa bilatzen 

3.3. Nanook-ek arrainak harrapatzen ditu 

3.4. Itzuleran Nanook-ek lagun ehiztaria dakar kanoan 

4. Mortsaren ehiza. 

4.1. Ehiztariak kanoetan doaz mortsen bila 

4.2. Ehiztariek mortsa harrapatzen dute 

4.3. Larrutu egiten dute eta berehala urdai gordina jan 

5. Izotz blokeen artetik ibilaldi neketsua egin ondoren iglua eraikitzen. 

5.1. Negua, elur haizetea, etxeak izotz artean 

5.2. Nanook izotz artetik abiatzen da bere familiak daraman trineoa gidatzeko 

5.3. Nanook-ek azeria harrapatzen du tranpan 

5.4. Akanpatzeko lekua bilatu eta iglua egiten dute umeak jolasean dabiltzan bitartean 

5.5. Nanook-ek izotz zatiaz argia sartzeko leihoa egiten dio igluari 

5.6. Iglura sartzen dituzte beren ondasun urriak 

5.7. Nanook-ek ume txikiari ehizan erakusten dio jolasen bidez 

6. Iglu barruko bizitza nolakoa izaten den eta bidaiarako nolako prestaketak egin behar diren. 

6.1. Iglu barruan, goizean jaikitzen 

6.2. Nanook iglutik irteten eta trineoa prestatzen 

6.3. Txakur kumeak ateratzen iglu txikitxotik eta txakurrak atontzen ondoren lautada izoztutik 
joateko 

7. Fokaren ehiza 

7.1. Nanook-ek foka handia ehizatzen du 

7.2. Txakurren ahausi amorratuen artean foka larrutzen dute eta okela gordinik jaten 

7.3. Ume bik fokaren hegatsarekin jolasten dute 

7.4. Txakurrei jaten ematen diete 

8. Aterpe bila ikusten ditugu Nanook eta bere familia, iglua aurkitzen dute eta lotan geratzen dira. 
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8.1. Berandu egiten ari da, aterperik gabe daude eta txakurrek nahaste ederra atondu dute 
trineoaren lokarriekin 

8.2. Elur lautadatik doaz ekaitza atzetik dutela 

8.3. Iglu abandonatua aurkitzen dute, eta gaua pasatzeko prestatzen dira, bitartean txakurrak 
kanpoan elurtea jasaten dutela 

8.4. Kanpoan txakurrak uluka ari direla iglu barrukoak loak hartuta geratzen dira 

5.2.2 Eszena-jartzea 

Filmaketa garaian Eszena-jartzea ugari egin zuen Flaherty-k, eta esan genezake ia seguru aski 
filmeko plano guztiak horrela jasota daudela, hots, Flaherty-k ez zuela “gertatzen zena” jasotzen 
(geroago direct cinema-ko zuzendariak saiatuko ziren eran), kamerak jasoko zuena aurretiaz 
prestatu egiten zuela baizik. J.P. Colleyn-ek esaten duen bezala Flaherty-k Eszena-jartzearen 
finezia guztiak erabili zituen.10 Baina honek ez du esan nahi egileak historia bat asmatzen zuenik 
beroni eusteko oinarri ona ez zegoen lekuan. Barsam-ek esango liguke honelako filmetan 
narratiba bertako egoeratik sortzen dela, materialarengan kanpotik inposatutako historiatik baino 
gehiago.11 

 Ondoren sekuentzia bi aipatuko ditugu prestaketa honetan nabarmentzen direnak, mortsaren 
ehiza eta igluaren eraikuntza. Mortsaren ehizan Flaherty-k konbentzitu behar izan zituen 
eskimalak garrantzizkoena filma egitea zela, ez ehiza.12 Eta gainera animalia harrapatu behar 
zuten teknika tradizionalarekin, ez garai hartan jada erabiltzen zituzten su-armekin. Filmatzen ari 
zirela animalia arpoia sartuta zeukatenean eskimalak oso estu zeuden ea mortsak uretara 
eramango zituen eta besteek tiroka hil zezaten deiadarka ari ziren. Baina Flaherty-k nola edo 
hala lortu zuen tiroen irudirik ez azaltzea planoetan.13 
                                                 
10 Hau esaten du Colleyn-ek: “Il réalise Nanook en utilisant toutes les astuces de la mise en scène pour documenter la 

vie quotidienne dans le Grand Nord.” COLLEYN, J.P. (1993): Le regard documentaire. Centre Georges Pompidou, 
Paris, 31 or. 

11 BARSAM, Richard Meram (1992): Non-Fiction Film. A Critical History. Indiana University Press, 46 or. 
12 Flaherty eta Nanook-en artean izandako elkarriketa: “Supongamos que lo hacemos”, le dijo Flaherty. ¿Sabes que tú 

y tus hombres pueden tener que abandonar la matanza si ésta no conviene a mi película? ¿Recordarás que lo que a 
mí me interesa es filmaros en la cacería del ivuik y no su carne?” “Sí, sí”, le aseguró Nanook. “Lo primero será el 
aggie. (pelikula)” BARNOUW, E., o.c. 37 or. lan hau aipatuz: GRIFFITH, (1953): The World of Robert Flaherty. 
Duell, Sloan and Peard, New York, 38 or. 

13 Flaherty-k ondokoa idatzi zuen bere egunerokoan: “Este ha sido el día de los días. La mañana se presentó clara y 
tibia. Unas veinte morsas dormían sobre las rocas. Aproximándome a unos treinta metros, filmé la escena con 
teleobjetivo. Nan, al acecho con su arpón; al llegar a siete metros de distancia alarmó al grupo de morsas que se 
precipitaron hacia el mar. El arpón de Nan dio en el blanco, pero el animal logró llegar al agua. Luego comenzó 
una verdadera batalla; los esquimales, jugándose la vida, bregaban al borde del agua para no ser arrastrados por la 
cuerda de sus arpones; el grupo de animales, lanzando resonantes “¡ok! ¡ok!”, se amontonó alrededor de una gran 
morsa que, cual un toro con grandes cuernos, acudió para rescatarlos. Yo, mientras tanto, filmaba y filmaba. Los 
hombres clamaron para que terminara aquella lucha a escopetazos, tanto temían verse arrastrados al mar.” 
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Igluaren eraikuntza ere filmeko atal famatua izatera helduko zen. Igluaren barruan filmatzeak 
arazo bat zuen ordea: txikiegia zen. Horrela, Nanook eta beste eskimalak pelikularako dimentsio 
egokiak zituen iglua egiten hasi ziren. Lehen saioetan kupulak barrurantz erortzen omen ziren, 
egileen barre artean. Azkenean tamaina egokiko iglua egitea lortu zutenean barrua ilunegia zen 
filmatzeko, eta erdia ebaki zioten. Ondoren, kameraren aurrean Nanook-ek eta bere familiak 
lotara joaten ziren itxura egiten zuten eta gero itzartu hotzik handienaren erdian.14 Hala ere, 
Eszena-jartzea ezin zen “perfektua” izan, “raccord” arazo guztiak kontuan hartuko zituena 
Hollywood-eko estilo klasikoko ez-fikziozko filmei eskatzen zitzaien bezala. Adibidez, igluaren 
eszena honetan itzal batzuk behar ez den tokian ikusten ditugu baina ez luke zentzurik izango 
filma horrelako irizpide zorrotzekin juzkatzeak.15 

Dena den, Flaherty-k zituen baldintzekin ez zeukan beste erremediorik film osoa Eszena-
jartzearen bidez egitea baino: eskimalek etengabe lagundu behar zioten bere filmaketan, ezin 
zuen bere kabuz ezer ere jaso, are gutxiago hango biztanleak konturatu gabe, eta bestalde haiek 
ez zeuden ohituta kamerari ez ikusiarena egiten, “zinema klasikoaren” konbentzioak ezagutzen 
dituen jendeak egiten ikasi duena. Seguru aski, ahal izan balu ere Flaherty ez zen saiatuko jendea 
konturatu gabe harrapatzen eta era horretako teknikak erabiltzen. Bere sistema ekintza-gune 
batzuk aurretiaz pentsatzea eta gero ondoren eszenan jartzea zen. Egia da batzutan ezin zuela 
jakin aurretiaz zer gertatuko zen, ehiza sekuentzietan adibidez. Baina bestalde hauetan ere guztia 
ahal zenik eta kontrolatuen edukitzea nahi zuen, jendeari bere kabuz mugitzen utzi gabe, bere 
aginduetara baizik, gorago aipatutako mortsaren ehizarenak adierazten duen moduan. 

Sekuentzia askotan ikusten da aurretiazko prestaketa nabaria: 5.2 sekuentzian trineoa izotzen 
artetik txakurrek tiratuta doa eta Nanook-ek gailur batetik nondik joan behar duten adierazten 
die; 5.3an Nanook azeria harrapatuta dagoen lekurantz doa, aurretiaz kamera jarrita dagoen 
tokira; gauza bera 7.1ean foka ehizatzera doanean arnasa hartzeko erabiltzen duen zulorantz, 
aurretiaz kamera jarrita dagoen tokirantz. Filmaketa honela planteatzeko Flaherty lehenago 
eskarmentua jasota zegoen, eta Barnouw-k dioen bezala aurreko “dokumentalistek” baino 
hobeto kontrolatzen zuen filmaren “gramatika”, behintzat fikziozko filmetan erabiltzen zena. 
Horrela, planoak eta kontraplanoak filmatzen saiatu zen, mugimendu panoramikoak eta 
angulazioak, une bereziak transmititzeko.16 

                                                                                                                                                
Posteriormente Flaherty escribió que fingió no entender el llamamiento de los esquimales y que sencillamente 
continuó filmando. Aquella secuencia llegó a ser una de las más famosas de Nanook, el esquimal (Nanook of the 
North). Las escenas no muestran señal alguna de armas de fuego. BARNOUW, E., o.c. 37-38 or. 

14 BARNOUW, E., o.c. 39 or., Flaherty beraren lan bat aipatuz: World’s Work, 1922ko Urria. 
15 RUBY, J., “A Reexamination of the Early Career of Robert J. Flaherty,” in: Quarterly Review of Film Studies, 

1980ko Udazkena, 452 or. 
16 BARNOUW, E., o.c. 40 or. 
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“Gramatika” hori non ikasi zuen jakiteko Flaherty-k lehenago eskimalen artean filmatutako 
beste film baten historia ezagutu behar da. Aurreko bidaia batetik hainbat material zeukan 
bilduta Nanook Iparrekoa egin baino lehenago eta hura muntatzen ari zenean erre egin 
zitzaion.17 Ikertzaile batek baino gehiagok sujeritzen du hori gertatzea zorionekotzat hartu behar 
dela dokumentalen historiarako, bestela ez baikenuen Nanook Iparrekorik ezagutuko. Kontua da 
Flaherty-k lehen esperientzia hartatik irakaskuntza inportanteak hartu zituela “film hizkuntzaz”. 
Berak kontatzen duenez lehenengo hartan egindakoa txarra iruditzen zitzaion, hila, gatzik 
gabea,18 eta ondoren bazekien nola planteatu filma era interesgarriagoan. 

Flaherty urrun dago beraz bizitza filmatzea kanpoan ikusten dena jasotzera mugatzen dela 
uste izatetik. Filmatu behar dena aukeratu egin behar da. Berak esaten duen bezala «aukeraketa 
abila, argi eta itzalen arteko nahasketa kontu handikoa, egoera dramatiko eta komikoena, 
ekintzak gradualki aurreratzen duelarik mutur batetik bestera, horiek dira dokumentalaren 
ezaugarri esentzialak.»19 Baina honek ez du esan nahi filmatzen hasi baino lehenago gidoi 
sistematikoak egiten zituenik. Barsam-ek dioenez Flaherty-k ez zuen erabiltzen errodatzeko 
gidoirik, geroagoko direct cinema-k ere egiten ez zuen bezala, eta horrela filmgileak gauza 
libreki esplora zezakeen eta bere ikuspegi propioa eraiki. Beharbada horregatik autore beraren 
iritziz Flaherty-ren hasierako filmek indar handia dute.20 

                                                 
17 Barnouw-k kontatzen du Flaherty bere mineral bilatzaile lanean zebilela hasi zela filmatzen: “Viajando por el norte 

en la cuarta expedición emprendida por cuenta de Mackenzie hizo nuevas tomas, regresó a Toronto y continuó su 
trabajo de montaje. En 1916 mientras preparaba la película para enviarla a Nueva York, un cigarrillo encendido 
cayó desde la mesa sobre un montón de celuloide que estaba en el suelo. A los pocos instantes, todo su material de 
negativos -diez mil metros de película- estaba en llamas ante sus ojos. Al tratar de apagar el fuego, recibió severas 
quemaduras que lo obligaron a internarse en un hospital. Tuvo suerte en escapar con vida. BARNOUW, E., o.c. 35-
35 or. 

18 Hau dio Flaherty-k: “My wife and I thought it over a long time. At last we realized why the film was bad, and we 
began to get a glimmer that perhaps if I went back to the North, where I had lived for eight years and knew the 
people intimately, I could make a film that this time would go. Why not take, we sais to each other, a typical 
Eskimo and his family and make a biography of their lives through the year?.” FLAHERTY, R., “Robert Flaherty 
Talking,” in: MANVELL, R. (Ed.) (1950): Cinema 1950. Pelican, Londres, hemen aipatua: RUDY, J., o.c. 436 or. 

19 FLAHERTY, R., “La función del “documental”, in: ROMAGUERA I RAMIO, J., (Bil.) (1980): Fuentes y 
documentos del cine. G. Gili, Bartzelona, 145 or. Lehen aldiz hemen publikatua: Cinema. Quindinale di 
Divulgazione Cinematografica, 22 zb. Erroma, 1937ko Maiatzaren 25a. 

20 Barsam-ek hau gaineratzen du: “But this technique seldom produces  impressive results without the masterful 
editing evidenced in the work of such “direct cinema” advocates as Frederick Wiseman or Albert and David 
Maysles.” BARSAM, R., o.c. 54 or. 
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5.2.3 Egitura 

5.2.3.1 Egitura narratibo klasikoa 

Filmaren egitura nagusia narratibo klasikoa da, historia bat kontatzen zaigu kontinuitatean 
oinarrituz. Ordura arte ez baitzen arrunta errealitateko materialaz kontinuitate dramatikorik 
sortzea, eta Jacobs-ek dioenez horixe izan zen Flaherty-k burututako berrikuntzarik handiena, 
dokumentalarentzat «prototipoa» sortuz.21 

 Hala ere, egitura kategorialaren ezaugarriak ere baditu baina berauek antolamendu 
narratiboaren menpean jarrita daude denbora osoan. Izan ere, halako arrakasta lortu bazuen 
hasieratik ordurarte egitura kategorialean egina izango zen filmean egitura narratiboa 
sartzeagatik izan zen. Horrela konprenitzen dira filmean dagoen narratibitate hori eta bere 
“errealitatearekiko” lotura jasotzeko kritiko batzuek zituzten arazoak, ez-fikziozko filmen arloan 
forma hori erabiltzea zilegi ez balitz bezala. 

Hasteko goazen filmaren egitura nagusiarekin. Nahiz eta erabateko kontinuitatea ez izan haria 
erabat narratiboa da, protagonistak gorpuztuta daude, filmaren joan-etorriak funtzionatzen du 
protagonista horren beharrizanek gidatua. Lehen unetik bilatzen da ikuslea protagonista horrekin 
—edo horiekin— identifika dadin, protagonista horien emozio batzuk eskaintzen dira. Honelako 
ezaugarriak edukitzeagatik eta gaia era partikularrean garatzeagatik filmaren estiloari 
“errealismo erromantikoa” deitu zaio edo hitz egin izan da autorearen “erromantizismo 
naturalista eta epikoaz.”22 (Ikus honetaz gehiago “errealitatearen errepresentazioa” atalean). 

Hau gauza berria zen Flaherty-k bere filma egin zuenean. Narratiba fikziozko filmen gauza 
zela pentsatzen zen, historia bat kontatzeak automatikoki fikziozkoa izatea adieraziko balu 
bezala. Ikuspegi honen arabera ez zen erraza imajinatzea narratiba klasikoak “bizitza erreala” 
eskaini zezakeela irudietan eta Flaherty-ren filmak ideia honekin erabat haustu zuen.23 Izan ere, 
kritikoei zaila egin zitzaien era honetara antolatutako filma “errealtzat” hartzea eta hura 
estreinatu zen urte berean Londres-eko kritikoek zera zioten, «ez dago kontakizunik film 

                                                 
21 Hau dio Jacobs-ek: “The singular treatment of reality in Nanook was the fullest expression up to that time of the 

film of fact. It brought the nonfiction film to a new level of achievement. Discovering the essential drama within 
the material itself became the method which created the prototype of documentary film and stablished its 
tradition.” JACOBS, L., (Ed.) (1979): The Documentary Tradition. W.W. Norton & Company, Inc. New York, 9 or. 

22 COLLEYN, J., o.c. 31 or. 
23 Jay Ruby-k hau dio: “The idea that nonfiction film should not be narrative stems from the recognition that narrative 

is a structuring and interpretive device and from the naive assumption that nonfiction films should not be 
interpretative.” RUBY, J., o.c. 433 or. 
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honetan, bakarrik bizitza».24 Oraindik 1965eko lan baten Helen Van Dongen-ek esaten du 
Nanook egitean «kontalaria» nagusitu zela, «zientzialariaren» kaltetan. 25 

Holako ikuspegiak jakintzat ematen du “benetako dokumentalak” errealitatea jasotzeko era 
legitimo bakarra duela, “zientifikoa” litzatekeena. Baina dokumentalaren eremua ezin da hain 
hesi estuz zarratu, zientziak bezala errealitatea “objektiboki” jasotzeko pretentsioarekin batera 
askotan onartzen baitu egilearen ikuspegi subjektiboaren partehartzea errealitate berbera jaso edo 
eraikitzerakoan. Eta horregatik landu ditu dokumentalak “estilo errealista” desberdinak. 

Baina dokumentalak “zientifikoa” izan behar duela uste izanez gero ez-fikziozko filmen 
egiturarik egokiena edo “zientifikoena”, kategoriala litzateke, eta, izan ere, hauxe da gehien 
erabiltzen dena zientziarekin edo jakintzaren dibulgazioarekin lotuta dauden arloetan. Hain 
zuzen Bordwell eta Thompson-ek esaten duten bezala «kategoriak norbanako edo gizarteek 
sortzen dituzten sailkapenak dira munduari buruzko ezagutzak eratzeko.»26 Zientzian hauxe 
izaten da ezagutzen ez den gauzaz informazioa emateko modurik erabiliena, edo ikerketa egitean 
metodorik ohikoena. Ikusiko dugun bezala Nanook Iparrekoak ez du erabat eliminatzen egitura 
kategorial hori baina bertan oina jarriaz ez da deskribapen hutsetan geratzen eta urrunago joaten 
da, egitura hori “dramatizatuz”. 

Nanook Iparrekoa egin zen garaiko zinema kritiko bat, R. Sherwood, ondo konturatu zen 
honetaz, eta bere ustez filmak «kontinuitate narratiboa» du eta forma dramatikoa eratzen du, 
kontinuitatearen berezitasunak hauek izanik: trama zehatzik eduki ez arren, fikziozko filmeko 
kontinuitate borobiletan bezala, eszenak ondo antolatuta daudela dio, eta tituluan bertan agertzen 
den moduan protagonista nagusi bat dagoela, Nanook, eta antagonista edo etsai nagusia «Iparra» 
dela.27 Beste filmgile batek horrela pertsonalizatu barik, «natiboa arrantzan» edo «beste natibo 
bat iglua egiten» jarriko omen zuen, esaterako, film etnografikoetan ohi zen moduan, hots, 
egitura kategoriala erabiliz eratzen den estilo tipikoa. 

Baina itxuraz indar dramatikoa ondo gauzatzen du filmak eta egon zen kritikoren bat filmak 
dimentsio tragikoa ere bereganatzen zuela esan zuena: R. Canudo kritiko frantsesak Nanook-en 
familia eta Iparraren arteko gatazka hau antzinako Greziako tragedia klasikoekin konparatu 

                                                 
24 “Review of Nanook of the North” in: Kinematograph Weekly, Londres, 1922ko Irailaren 14a, hemen aipatua: 

RUDY, J., o.c. 433 or. 
25 VAN DONGEN, H., “Robert, J. Flaherty, 1884-1951,” in: Film Quarterly, 18, 4. zb. (1965), 2-14 or., hemen 

aipatua: RUDY J., o.c. 433. or. 
26 BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 104 or.  
27 Hau esaten du Sherwood-ek: “Nanook of the North, however, was not all Nanook. There was a co-star in the title 

role, and that was the North. The North was the villain of the piece, the dread force against which Nanook and his 
kind must continually battle. So Mr. Flaherty showed us Nanook, fighting sturdily to obtain food, and warmth, and 
shelter, and he showed us the North hitting back with its gales, its blizzards, and its terrible, bitter cold.” 
SHERWOOD, R., “Robert Flaherty’s Nanook of the North”, in: JACOBS, L., o.c. 15-16 or. 
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zuen. Poloko gizonaren eguneroko tragediak gehiago eragiten omen du jendearen emozioetan 
idazleek imajinatutako edozein trama konplikatuk baino.28 Baina kontsiderazio hain nabarmenak 
egin gabe filmaren forma dramatikoa da azpimarratu beharrekoa eta hauxe da kritiko gehienek 
egin dutena, dramatikotasun horren zenbait ezaugarri aipatuz. J. Rudy-k Nanook Iparrekoak 
ikuslea protagonistarekin erabat identifika dadin lortzen duela dio, audientziaren etnozentrismoa 
uxaraziz eta sinpatia sortuz herri eta kultura batekin.29 Dena den beste ikertzaile batzuek asko 
lukete esateko juzku horren aurrean, filmaren ikuspegiak etnozentrismo-mota finagoa adieraz 
lezakeela azpimarratuz (Ikus “interpretazioaren” kapituluan). 

Esandakoaren arabera Nanook Iparrekoa protagonista indibidualaren bidez errelato bat 
sortzen duten testuen tradizioan sartzen da. Izaera hauxe izango da hain zuzen britainiar 
mugimendu dokumentalaren aitzindariak, Grierson-ek kritikatu egingo duena, dokumentalaren 
«misio soziala» urrunago eraman nahian, eta horregatik kolektibitatea, langileria edo herriak 
agertu behar duela protagonista paperean aldarrikatuz.30 

Goazen egitura narratiboa eta kategoriala nola gauzatzen diren ikustera. Kontuan hartzekoa 
da Sherwood-ek esan zuena, Nanook Iparrekoak ez duela argumenturik aipatzean. Izan ere, guk 
filmean egin ditugun zazpi atalak ia edozein ordenatan jar daitezkeela ikusten dugu, nahiz eta 
seguru aski efektua ikuslearen gogoan ez litzatekeen erabat berdina izango era batera edo bestera 
egin ordenamendu hori. Dena den filmak ez du historia kronologiko argirik eta beraz ez dauka 
ordena tenporal konkreturen bat eraiki beharrik. Atal horietako bakoitza autonomoa da egitura 
narratiboari dagokionez, baina ez genuke gauza bera esango filmak duen eraketa kategorialaz, ze 
ekintza narratiboak uler daitezke ondo bakarrik aurretiaz informazioa ematen bada jendeak 
ezagutzen ez duen Iparreko egoera eta bizimoduaz. 

                                                 
28 Hau dio Canudo-k: “The prodigious Nanook of the North, made merely as an advertising film for a French fur 

company, with its human struggle against the elements, haunts our minds as profoundly as does the misery of 
Aeschylus’ Atridae. Here, “reportage” and “documentary” have ventured so far into space and into reality that a 
true tragedy has spontaneously taken shape within the magic of celluloid. And the Everiday Tragedy of polar man 
spreads out into the emotions of the entire world, more moving, more “direct” than all the most pathetic plot 
complications that the poets have ever imagined.” CANUDO, R., “Another view of Nanook,” in: JACOBS, L., o.c. 
20 or. 

29 “Flaherty developed his “conflict and resolution” -an essential element in Western drama- into “man versus 
environment,” a drama of survival -can the Inuit live in this place?- a device constructed to involve an audience in 
the Inuit’s struggle against a harsh environment. The identification which is so essential in good drama is in 
Nanook designed to transform the audience’s ethnocentrism into empathy for a people, a culture, and a hero.” 
RUDY, J., o.c. 434-435 or. 

30 WILLIAMS, Christopher (Ed.) (1980): Realism and the Cinema. Routledge & Kegan Paul, Londres, 100-101 or. 
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5.2.4 Muntaketa 

5.2.4.1 Muntaketaren “ideologiak” 

Gai honetan, adibidez, Flaherty-k eta Vertov-ek dituzten ideiak erabat kontrakoak dira. 
Vertov-en eginkizunerako dena izango da libre irudiaren muntaketan, baina, aldiz, Eszena-
jartzea gaitzetsiko du erabat, eta pertsona filmatua kameraren presentziaz ez ohartzea hobetzat 
joko du. Aldiz, Flaherty-ren arabera muntaketak errespetatu egin behar du aurretiaz errodajean 
jasotakoa, Nanook Iparrekoaren kasuan bezala. Flaherty-ren iritziz muntaketa zenbat eta 
gutxiago erabili hobeto litzateke, horrekin errealitatea bortxatu egiten dela pentsatzen baitu, aldiz 
errodajeak hura errespetatu egiten duela iruditzen zaio. Zinemaren teoria errealistarekin lotzeko 
moduko ideia du beraz. 

Fikzioan erabiltzen zen kontinuitatearen tradizioa jarraituz Flaherty muntaketa bera 
maskaratzekotan dabil, hots, nahi duena da ahal denik eta gutxien ohar dadin ikuslea muntaketan 
eta aparatu zinematografikoan, kameraren existentzia erabat ahantz dadin. Oso desberdina da 
Vertov baten jarrera, bai filmaketa eta bai muntaketa bistako egin nahi dituena bere Kameradun 
gizona filmean, adibidez.31 Gauthier-ek Flaherty-ren errealitate jasokuntza muntaketa 
disimulatuz lortzen dela dio, eta bere esanetan muntaketa mota hau Vertov-ena baino 
faltsifikatzaileagoa da.32 

5.2.4.2 “Mortsaren ehiza” edo filmari “errealitate efektua” 
ematen dion kontinuitatea 

Badirudi Bazin «muntaketa debekatuaz» mintzatzen ari denean Nanook Iparrekoaren eszena 
baten pentsatzen ari dela, mortsaren ehizarena, hain zuzen. Jean Rouch-ek ere gutxitan bezalako 
kontinuitatea ikusten du hor eta plano desberdinak dituenik ez dela nabaritu ere egiten 
azpimarratzen du.33 «Planoan une berean ikusten dira ehiztaria eta ehiza» esaten du Jean Rouch-

                                                 
31 Ikus gehiago honetaz hemen: GAUTHIER, G. (1995): Le documentaire, un autre Cinéma. Nathan, Paris, 148-149 

or. 
32 Gauthier: “Le montage masqué (...) est plus falsificateur que le montage affiché de Vertov.” GAUTHIER, G., 149. 

or. 
33 Rouch-ek gorago aipatutako mortsen ehiza dakar gogora: “Un jour Nanook parle d’une petite île un peu perdu, où 

son père allait chasser le morse. Ils partent, et ils ramènent des séquences inoubliables. Flaherty a pris le parti le 
plus difficile. Il suit les chasseurs qui s’avancent en rampant vers les morses. Dans le plan, on a à la fois le chasseur 
et le chassé. Puis, comme Flaherty était mal placé, il se déplace, avance, un chasseur se lève, lance un harpon, un 
morse est pris, on tire sur la corde, etc. La séquence est formée de dix plans, mais cést tellement bien fait, tellement 
singulier qu’on ne peut pas s’apercevoir qu’il y a différent plans séparés...” ROUCH Jean, “Cinéma du réel”, Claire 
Devarrieux eta Marie-Christine de Navacelle-k bildutako testuak, in: Autrement, Paris, 1988, 11. or., hemen 
aipatua: GAUTHIER, o.c. 116 or. 



Nanook iparrekoa 
 
 

70 

ek, Bazin-ek imajinatzen zuen adibide perfektua. Aztertu dezagun gure aldetik nolakoa den 
eszena hau: 

127. Plano orokorra. Ehiztaria etzanda, kamerari bizkarra emanda, bere aurrean mortsak. 

128. Idem. 

129. Idem. 

130. Idem, mortsak mugitzen hasten dira ihesean uretarantz, ehiztaria altxatzen da, korrika doa eta 
arpoia jaurtikitzen du. 

131. Plano orokorra. Bi ehiztari jesarrita sokari eusten. 

132. Erdiko planoa. Ehiztariak tiraka. 

133. Plano orokorra. Mortsa itsasoan ihes egin ezinik. 

134. Hiru ehiztari jesarrita sokari eusten. 

135. 133a bezalakoa. 

136. 134a bezalakoa. 

Rouch-ek esaten duena gora-behera, hemen azaltzen den kontinuitatea seguru aski ez 
litzateke izango onartua Hollywood-eko kontinuitate klasikoaren araudian. Lehenengo lau 
planoak berdin-berdinak dira, kontinuitate arruntak exijituko lukeen angelua edo distantziaren 
aldaketa nabarmenik gabe. “Irudi saltoak” daude, justu kontinuitate egoki ezaren adierazgarri. 
Beste planoetan kontinuitate ohikoa errespetatzen da. Hala ere, galdetzekoa litzateke horrela 
izanda zergatik funtzionatzen duen hain ondo eszena horrek. Agian, dagoen moduan muntatuta 
egoteak artifizialtasunaren zeinu guztiak kentzen dizkio eta benetakotasuna gehitu. 

A. Napolitano-k “errealitate efektu” honekin zerikusia izan dezaketen beste adibideak 
nabarmentzen ditu filmean. Berak fokaren ehizaren zatia gogoratzen du eta zera dio, muntaketak 
ehiza zereginaren benetako iraupenaren sentsazioa sortzen duela ikuslearengan.34 Napolitano-ren 
arabera fokaren ehizaren ondoko sekuentzia ere, gizakiak zein txakurrak haragia «ia era 
basatian» jaten, errealitatea zorrotz jasotzearen adibideak dira.35 Fokaren ehizaren sekuentzia 
horretan G. Bettetini-k egitura narratibo klasikoa beste egitura bati lotuta ikusten du, guk egitura 
kategoriala deitzen dugunari hain zuzen, lehenago bi egitura hauetaz aipatu duguna finkatuz. 

                                                 
34 Hau dio Napolitano-k: “(...), si può notare come il ritmo della concatenazione e il tempo stesso di ogni inquadratura 

tendono a restituire la reale durata della difficile operazione di caccia.” NAPOLITANO, Antonio (1975): Robert J. 
Flaherty. Il Castoro Cinema Saila, Nuova Italia, Florentzia, 14 or. 

35 Hau dio: “Sulla foca catturata si buttano con impeto quasi selvaggio sia uomini che cani: l’obiettivo di Flaherty è 
impassibile, vuole informarci, con acuto senso della realtà, di tutto ciò che di piacevole o di spiacevole accade  a 
quella gente.” NAPOLITANO, A., o.c. 15 or. 
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5.2.4.3 Kontinuitate klasikoarekin konparazioa 

Orokorrean interesgarria da Flaherty-ren muntaketa konparatzea “segidako muntaketa 
klasikoa” deitzen den moduarekin. Egia esan Flaherty-k bere filma egin zuenean modu klasiko 
hori gauzatzen ari zen, adibidez Noël Burch-ek esaten duenez,36 baina konbentzio asko zegoen 
garatuta dagoeneko. Adibidez, Flaherty-k ikusiak izango zituen Griffith-en ordura arteko filmak, 
izan ere besteak beste zuzendari honek egina zeukan 1915ean The Birth of a Nation lana, 
Hollywood-eko zinema gramatikan zutarritzat hartu ohi dena.37 

Gauza da Flaherty-k bere filmean lortzen duen kontinuitateak ez dituela jarraitzen estu 
zinema klasikoaren konbentzioak. Egia da saiatzen dela denbora guztian zenbait irizpide izaten, 
adibidez ekintza kuadro erdian mantentzen aritzen da, eta egiten dituen kamera mugimendu 
gehienak helburu hori lortzeko burututa daude. 

Zettl-ek aipatzen dituen muntatzeko sistema desberdinak adibidetzat hartuz gero Flaherty-k 
praktikatzen duen formulari “muntaketa analitiko sekuentziala” deituko genioke, izan ere ekintza 
bakoitzaren unerik inportanteenak bata bestearen atzean jartzen saiatzen baita, ekintza bakoitza 
bere osotasunean ondo azaltzeko asmoz.38 Baina gorago esan bezala, zenbaitetan muntaketa 
mota hau era inperfektuan burutzen du. 

Inperfekzioen artean Nanook Iparrekoak ez duela beti ardatzaren araua errespetatzen ikusiko 
dugu. Irudi salto asko dago gainera, hainbaten plano batetik bestera ez delako angelua edo 
distantzia nahikoa aldatzen. Hortik aparte ia ez dago keinu edo mugimenduetan oinarritutako 
“raccord-ik”, eta dagoenean irudi saltoarekin bat dator eta ez du ondo funtzionatzen. Hala ere, 
noizbait erabiltzen du mugimenduen “raccord-a” distantziaren aldaketa egokiarekin, ondoko 
kasuan bezala: 

279. Plano orokorra. Nanook iglutik irten, zutitu eta eskua gorantz jasotzen hasten da. 

280. Erdiko planoa. Beste angelu batetik hartutako planoan Nanook-ek hatza jasotzen du eta haizea 
nondik datorren kontrolatu. 

281. Plano orokorra. 279 bezalako planoan aurreko ekintza jarraitzen du. 

                                                 
36 Hau esaten du Burch-ek: “..., veo a la época 1895-1929 como la de la constitución de un Modo de Representación 

Institucional que desde hace cincuenta años es enseñado explícitamente en las escuelas de cine como Lenguaje del 
Cine; lenguaje que todos interiorizamos desde muy jóvenes en tanto que competencia de lectura  gracias a una 
experiencia de las películas (en las salas o en la televisión) universalmente precoz en nuestros días en el interior de 
las sociedades industriales.” BURCH, N. (1991): El tragaluz del infinito. Cátedra, Madril, 17 or. 

37 Rudy-k esaten du egin zen urte berean Flaherty-k ikusi zuela film hori. Ikertzaile honek dioenez Flaherty-ren 
emaztearen egunerokoan azaltzen da datu hau.  RUDY, J., o.c. 454 or., 11 oharra. 

38 Ikus ZETTL H., o.c. 313-325 or. 
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Hemengo muntaketan planoa ebaki egiten da, trantsiziokoa sartuaz keinu berbera egiten, eta 
honek adierazten du Flaherty-k filmaketa bertan kontuan izaten zituela kontinuitatearen 
honelako zenbait gauza. Baina beste gauza batzuk ez. Bere kontinuitateak ez du ardatzaren araua 
zaintzen, eta hori mugimenduaren direkzioetan nabaritzen da asko. Plano baten ezkerrerantz 
doana ondorengo planoan eskuinerantz joaten ikus dezakegu. 

Muntaketa klasikoaren arauak erabat ez jarraitze hau da hain zuzen Nanook Iparrekoaren 
estiloaren ezaugarri bat. Bere kontinuitatea ez da hain osokoa baina “errealitatearen” isla deneko 
inpresioa areagotzeko balio dezake, “fikziozko” muntaketaren kutsua ezabatuz. Inpresio 
espontaneoa eta berehalakoa ematen du, ezer faltsifikatzen ez duenekoa, kamerak jaso bezala 
halaxe ematen zaiola ikusleari sentiaraziz, freskotasun itxuraz. Herri “primitibo” baten 
kontakizuna da, filma bera ere era elementalean gauzaturik. Bestalde honek izan dezake 
zerikusirik filmari “erreflexibotasunezko” kutsu berezi poxin bat emateko (Ikus “errealitatearen 
errepresentazioa” kapituluan). 

Horrela, Eszena-jartzea guztiak ere erabat disimulatuta geratzen dira, Flaherty-k “hantxe 
zegoena” jaso besterik egin ez balu bezala. Filmak badu beste gauza bat ere kontuan hartzekoa, 
eta da noizean behin fotograma bat edo beste falta zaiola, eta akats bezala hartu beharrean horrek 
antzinakotasun eta benetakotasun inpresioa gehitzen lagun lezake. 

5.2.4.4 Kontinuitate klasiko ezaren adibidea 

Mortsaren ehizaren atalean 10. sekuentziaren hasiera ikusiko dugu. Plano bakoitzaz 
adieraziko dugu ea aurrekoarekin kontinuitate klasikoaren arauak jarraitzen dituen ala ez: 

106. Plano orokorra. Plano honetan barruko muntaketa hartu du kontuan autoreak. Itsasoa ikusten 
dugu fondoan eta lehen planoan ezkerrera dendaren hegala. Halako batean itsasoan urrunean kanoa 
batzuk ikusten ditugu martxan. Dendatik jendea irteten da, Nanook eta bere familia. Kaiaka 
ateratzen dute eta itsasertzerantz doaz, eskuinerantz, eta kamerak jarraitu egiten ditu panoramika 
eginez. Kaiaka uretaratzen ari direnean fondoan beste kanoak ikusten ditugu azkar joaten. 

107. Aurreko azken zatian bezalako irudia ikusten dugu, kamera desplazatu egin delarik, baina ez 
nahikoa angeluan edo distantzian kontinuitate arauak errespetatzeko. 

108. Plano orokor hurbilagoa. Nanook kaiakean sartzen da Nyla-k lagunduta eta badoa itsasora. 
Hemen bai badago kontinuitatea aurrekoarekin. 

109. Urrunago doa itsasoan direkzio berdinean. Kontinuitatea dago. 

110. Hurbilago ikusten da, direkzio berberean. Kontinuitatea dago. 

111. Plano orokorra. Kanoa pila itsasoan. Badago kontinuitatea. 

112. Plano hurbilagoa Nanook-ena bere kaiakean, eskuinerantz. Badago aurrekoarekin 
kontinuitatea, baina planoa amaitzen da Nanook kuadrotik irten orduko. 
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113. Aurrekoaren antzeko planoa, baina nola han ez den kuadrotik irten ez du sortu trantsizio 
suaberik. 

114. Nanook guregana dator. Ez dago inolako kontinuitaterik, ardatzaren erregela hausten du 
muntaketak. Direkzioz aldatu balu bezala ematen du. 

115. Nanook-ek direkzioz aldatzen duela berriro dirudi. 

116. Lau pertsona ikusten ditugu itsasoari begira. Lehen unean uste dugu familiakoak direla, ze 
aurretiaz haiek ikusi ditugu itsasoari begira Nanook joan denean. Baina azterketa zuhurragoak 
adieraziko digu ehiztariak direla, irla edo lurren batera heldu direla eta handik mortsei begira 
daudela. Baina kontinuitate eza nabarmena da: ez ditugu ikusi une baten ere kaiakez joan direnak 
lurra hartzen, eta horrek nahasbidera eramaten gaitu. Geroago seguru egongo gara ehiztariak direla 
ze konturatuko gara hauetariko bat Nanook bera dela, justu-justu aurpegia perfilaz ikusten 
diogunean 121. planoan. 

117. Mortsak itsasoan. Hau aurrekoaren kontraplano subjektibotzat har daiteke, film osoan plano 
subjektibo argi bakar moduan funtzionatzen duena. Kontinuitatea du beraz aurrekoarekin. 

Kontinuitateko arazo inportantea, espazioan kokaezintasun handiena 115 eta 116 planoetan 
ematen da. 116an jakintzat ematen zaigu informazio bat ez dakiguna: irlara heldu direla. Irudian 
ez ditugu ikusi heltzen eta ez dago errotulurik hori azaltzen duenik. 

Filmean zehar beste kontinuitate falta ohikoa, “irudi saltoena” da, ia berdinak diren irudiak 
elkarren segidan jartzen direnean. Ondokoa da adibide bat: 

204. Plano orokorra. Urrunean ikusten dira familiako partaide batzuk txakurrek tiratutako 
trineoaren ondoan, aldapa igotzen irudiaren eskuinerantz. 

205. Halako batean etena dago, gehiegi nabaritzen ez dena baina bistakoa suertatzen dena. 
Trineoaren ondoan pertsona bat ikusten genuen lekuan orain bi ikusten ditugu. Kontinuitate eza. 
Trineoa aurrera joan ahala pertsona bat ikusten dugu (Nanook) elurretan palua sartzen. 

206. Nanook-en plano hurbilagoa daukagu hemen, palua elurretan sartu eta atera jarraitzen duela, 
“raccord-a” dago beraz, eta batez ere kamerarenganako distantzia nahikoa aldatu denez 
kontinuitateak hemen funtzionatzen du. Hau da gainera une gutxietarikoa film osoan pertsona 
baten zereginean mugimenduaren “raccord-a” dagoena kontinuitatea lortuaz. 

207. Aurrekoaren berdin-berdina den plano batera pasatzen gara, baina etena nabaria da, irudi 
guztia apur bat desplazatu egiten baita. 

Filmean horrelako irudi salto asko dago. 236 eta 237 planoetan gertatzen da, adibidez, gaur 
egun kontinuitate ezaz ulertzen duguna: Nanook-ek iglua amaitu du, elur orman aiztoa ikusten 
dugu kuadro bat egiten, barruko aldetik norbait horretan ari den seinale, eta elur kuadroa 
bultzatu eta gero Nanook irteten da eta atean geratzen da guri begira. Ebaki bidez plano berdinak 
jarraitzen du ondoren, Nanook bere gorputz osoa kanpora ateratzen ikusten dugularik. 

Galdetzekoa da zer dela ta egiten den honelako muntaketa, agian jasoketa bakarra zenaren 
zatiak emanez. Litekeena da jasoketa luzeegia izatea eta edizioan laburtzea, trantsiziorako beste 
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inolako planorik erabili gabe. Beste arrazoi bat ere egon liteke hemen, adibidez materialaren 
urritasuna. Honekin lotutako datu bat da filmean behin baino gehiagotan errepikatzen direla 
jasoketa berberak, baina helburua ez da hori bistako bihurtzea, aztertuko dugun 14. 
dokumentalean, Hiltzeko markatua filmean bezala; aitzitik Flaherty errepikapen hauek 
disimulatzekotan dabil. Flaherty-ren filmean oso nabarmenak diren batzuk hauek dira: Aipatu 
dugun 236 planoaren hasiera errepikatzen da 278 planoan Nanook irteten hasi arte igluaren 
zulotik eta aurpegia azaldu baino lehenago ebaki egiten da. 7 atalean fokaren ehizan txakurren 
lehen planoak zaunka errepikatzen dira. 

5.2.4.5 Muntaketa paraleloak 

Hiru lekutan aurkitzen ditugu muntaketa paraleloak filmean: 5.2, 7.2, eta 8.4 sekuentzietan. 
Ikus ditzagun banan banan. 

5.2 sekuentzian Nanook trineoarentzat zein den biderik egokiena bilatzen ari da. Ikusten dugu 
elur blokeen gailurrean, seinaleak egiten nondik joan behar duen trineoak. Behin ere ez dira 
gauza biak batera ikusten. Honela doaz planoak: 

170. Plano orokorra. Nanook izotz bloke handiaren gailurrean seinaleak egiten. 

171. Plano orokorra. Txakurren tiratutako trineoa arrastaka bloke artetik. 

172. 170 bezalakoa. 

173. 171ren antzekoa. 

174. Nanook gailurretik jaisten hasten da. 

175. 170aren antzekoa. 

7.2 sekuentziako muntaketa paraleloan izotz zulotik ateratako foka larrutzen azaltzen den 
irudiei tartekatzen zaizkie hortzak erakusten dituzten txakur zaunkarienak. Eta 8.4 
sekuentziakoan Nanook eta bere familia iglura sartu dira eta kanpoan geratzen diren txakurrekin 
egiten da justaposizioa, kanpoko eta barruko irudiak tartekatuz. 

5.2.4.6 Muntaketa plano barruan 

Muntaketa ez badago kontinuitate klasikoaren arabera eginda ere batzutan plano barruko 
muntaketa praktikatzen du Flaherty-k, filmaketa bertan muntaketa oso kontuan izan zuela 
aditzera emanez, ze plano barruko konposizio horiek lortzeko Eszena-jartzea egin behar izan 
zuen. Horrelako kasu bat aipatu dugu gorago 116 planoaz hitz egin dugunean. Beste honetan 
barruko muntaketa zuen planoa ebaki egin du muntaketan trantsiziokoa tartekatuz: 

316. Plano orokorra. 22 segundu. Nanook zulotik fokari tiraka dabil (lokarria ikusten da bakarrik, 
foka ur izoztuaren azpian baitago) eta bere atzean trineoa txakurrekin datorrela ikusten da, bere 
familiakoak dira laguntzera datozenak. 



Nanook iparrekoa 
 
 

75 

317. Plano orokorra. Nanook bera ikusten dugu bakarrik tiraka. 

318. 42 segundu. 316 planoaren jarraipena da hau. Autoreak ebaki egin du planoa eta 317a sartu du 
trantsizioa egiteko, bestela luzeegia zelakoan edo. Hala ere, azkenengo plano hau oso luzea da. 

Bai hemen eta bai goragokoan plano barruko muntaketa hori kamera mugimendu gabe lortuta 
dago, ekintza biak simultaneoki ikusten ditugu. Kamera mugitzen bada ekintza nagusia edo 
planoaren aurrealdean dagoena jarraitzeko da. 

5.2.4.7 Kamera mugimenduak eta efektu bereziak 

Kamera mugimendu bakarrak panoramikak eta gora-beherakoak dira. Planoetan pertsonak 
edo animaliak azaltzen badira mugimendu horien funtzioa ekintza jarraitzea da beti. Badira beste 
panoramikak paisaia bakartian egiten direnak, elur lautadak eta mendiarte izoztuak bere zabalean 
agerrarazteko eginak. 

Film honetan ez dago efektu berezia deituko genukeen ezer, abiada azkar edo astiroko plano, 
kateatu, edo antzekorik. Dauden bakarrak laborategian eginikoak dira: Lehen sekuentzian mapak 
ikusten ditugu eta bertan alde batzuk azaltzen zaizkigu markatzen banan banan egindako 
fotogramen bidez. Ondoren errotuluen amaieratan ikusten ditugu noiz behinka beltzerako 
fundituak. 

5.2.4.8 Planoen ezaugarriak 

Filmak 1:03’04” irauten du eta 422 plano ditu, bakoitza batez beste ia 9 segundu luzatzen da 
beraz, eta horrek nahikoa eusten diotela denborari adierazten digu, filmari halako tonu pausatua 
eskainiaz. Ia ez dago lehen planorik, eta zalantzan jartzekoa da dauden gutxi horiek horrela 
sailka daitezkeen. Pertsonen lehen plano bakarra, halakotzat hartuz gero, Nanook-ena izango 
litzateke, filmaren hasieran (10 planoa, sorbalda gaina eta aurpegia ikusten ditugu), bere funtzio 
nabaria filmaren protagonista nor den azaltzea delarik. Filmean beste lehen planorik egotekotan 
animalienak dira: azeria eta txakurrak. Pertsonen erdiko plano laburrak ere (sorbaldatik 
gorakoak) oso gutxi daude: Nanook-en emaztea Nyla-renak bere umearekin bi aldiz (223 eta 
231), Nanook jaten (272), eta Nanook-en amaierako planoa iglu barruan etzanda lotan. 

Pertsonen erdiko planoak (gerritik gorakoak) 38 dira, gehienak Nanook zereginen baten 
azaltzen dutenak, Nyla eta seme-alabenak. 

Galde dezakegu zergatik dagoen lehen eta erdiko planoen hain kopuru urria. Arrazoi bat izan 
daiteke eskimalek ez zutela zinema ezagutzen, Flaherty berak han azaldu zienetik aparte, eta 
zailagoa izan zitekeela beraiekin plano hain hurbilak naturaltasun pixka batez egitea, batez ere 
lehen planoak. Pertsonaiek, adibidez, askotan begiratzen diote kamerara Flaherty-ri, eta hauxe da 
filmaren estiloan beste ezaugarri bat. 
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Filmean gehien dagoena plano orokorra da, ehuneko 76 plano horrelakoak dira. Plano orokor 
hauen artean bereiz daitezke plano orokor hurbilak eta urrunak, azken hauen artean daude 
elurrezko lautada zuriak, txakurrek tiratutako trineoa elur haize artean erdi galduta azaltzen 
delarik, eta gainerako espazio zabalak eta ohilak. 

5.2.4.9 Errotuluek eraketa narratiboa edo kategoriala indartzen 

Esan dugun bezala eraketa narratibo klasikoa aurkitzen dugu historia edo kontakizuna sortzen 
denean, protagonisten nahiak, helburuak eta beren jarduna azaltzen zaizkigunean. Eraketa 
kategoriala, aldiz, aurreko guztia ulertzeko eta kokatzeko behar dugun informazioa eskaintzen 
zaigunean. Horrela, tipikoa da izaera kategoriala errotuluetan islatzea batez ere. Baina errotuluek 
biak antolatzeko balio dute. Kontakizuna edo kontakizunak aurrera eramaten laguntzen dute, 
irudi hutsak ez bailirateke nahikoa ekintza narratiboak osatzeko, hau da, zenbait errotuluk 
irudien hutsuneak betetzeko funtzioa du. Adibide bat hau litzateke: 

64. Errotulua:«Merkatariak banketea ematen die Nanook-en ume batzuei: gailetak eta txerriaren 
manteka.» 

65. Erdiko planoa. Nanook-en ume bi jaten. 

66. Errotulua: «Baina Allegoo-k gehiegi jaten du, eta merkatariak errizino olioa ekartzeko agintzen 
du.» 

67. Plano orokorra. Merkataria eta ondoan umea ondoezik. 

68. Erdiko planoa. Merkatariak koilarakada olioa ematen dio umeari. 

Irudietan ikusten dugunarekin ez genuke nahikoa izango hemen gertatzen den guztia ondo 
jasotzeko. Errotuluek gertakizuna osatzen dute. Hauxe da azpititituluen funtziorik 
nagusienetakoa film honetan, geroago soinudun pelikuletan funtzio hau komentarioak edo 
elkarrizketek beteko zuten. 

Beste kasu batzuetan, aldiz, errotulua ez dago gertakizunaren hutsuneak betetzeko, eskimalen 
egoera edo bizitzako baldintzei buruz informazioa emateko baizik. Agian, informazio hori ez da 
nahitaezkoa ekintza narratiboa ulertzeko, baina jakintza adizionala ematen digu ikusten dugun 
egoeraz. Ondokoa da adibide bat: 

84. Plano orokorra. Nanook-ek kanoatik estera hartzen du, eta ur ondoko izotzaren gainean etzanda 
jartzen da, bere arrantza-sarda esku batean jasota eta bestetik uretan zerbait zintzilik jartzen duela. 

85. Errotulua: «Ez du erabiltzen amuzkirik. Ordez marfilezko bi piezez egindako señueloa, foka-
larruzko hariaren puntan lotuta.» 

86. Lehen planoa. Sarda ikusten da eta eskua haria uretan mugitzen. 

Sekuentzia honetako ekintza ondo uler daiteke errotulu hori gabe baina horrek gaineratzen du 
informazio bat, kasu honetan hango jendearen teknikei buruzkoa edo etnografikoa dei 
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genezakeena. Ez da beharrezkoa narrazioaren haria jarraitzeko informazio hori, baina ikuslearen 
gauza gehiago jakiteko gogoa asetzeko balio du. 

Beste kasu batzuetan ordea informazio kategoriala ia nahitaezko gertatzen zaigu kontatzen 
zaiguna ulertzeko. Horrelako sekuentzia bat ekartzen digu gogora Bettetini-k, fokaren ehizarena. 
Muntaketa honela doa: 

300. Errotulua: «Itsaso jelatuaren izotz-lautada zabaletan zehar.» 

301. Plano oso luzea. Txakurrek tiratutako trineoa ikusten dugu urrunean. 

302. Errotulua: «Nola Nanook-ek “Ogjuk-a” —foka handia— ehizatzen duen.» 

303. Errotulua: «Ugaztuna izanik fokak arnasa hartu behar du sarritan, eta horregatik badia izozten 
hasten den unetik animalia bakoitzak gutxienez zulo bat edukitzen du zabalik azalera irteteko, 
inbutu itxurakoa, eta horrela haize bila igo daiteke hogei minutu oro.» 

304. Plano orokorra. Nanook gureganantz dator izotz lautadan. 

305. Erdiko planoa. Nanook foka zuloari begira geratzen da. 

Bettetini-k aztertu du sekuentzia hau eta berak hauxe azpimarratzen du, lehenengo eta behin 
autoreak datu informatibo multzoa eskaintzen duela ondokoa jendeak ondo uler dezan, eta behin 
hori jakinda ikuslea historiaren harian sartzeko moduan dago, historia horren karga dramatikoa 
jasoaz.39 

Errotuluek funtzio bi dituzte hemen, alde batetik 300ekoak ondoko irudia espazialki, 
narratiboki, kokatzeko klabea ematen du, 302ak kontakizuna aurrera eramaten laguntzen du, eta 
303ak, ondoren garatuko den ekintza ulertzeko informazio kategoriala ematen du. 

Filmean 65 errotulu daudela kontuan hartuta, bakarrik hauetako 16 direla kategorialak esango 
genuke, eta berauek, batez ere, hasieran kontzentratzen dira. Izan ere, lehen sekuentziako 
errotuluak denak dira kategorialak, eskimalak bizi diren lurraldeari buruz zenbait xehetasun 
ematen ari baita autorea, justu bigarren sekuentzian bere narrazioko protagonistak azaldu 
aurretiaz. 

Beraz egitura narratiboari begiratuz kontinuitatea neurri handian elementu honetan oinarrituta 
dago. Atal edo sekuentzia batetik hurrengora pasatzeko errotuluen zeregina inportantea da. 
Berauen bidez konkretatzen da denbora: “goiza”, “negua”, “eguna amaitzen doa.” Berdin 
gertatzen da espazioarekin, errotuluek esaten digute non gauden une bakoitzean. 

                                                 
39 Hau dio Bettetini-k: “La didascalia 1 e l’inq. 2 formano quindi una specie di premessa introduttiva al racconto 

filmico e, insieme, integrandosi a vicenda, propongono all’attenzione dello spettatore un complesso di dati 
informativi sull’ambiente e su di una situazione: il mare ghiacciato e una slitta trascinata da cani in viaggio.” G. 
BETTETINI, (1971): L’indice del realismo. Milan, hemen aipatua: NAPOLITANO, A., o.c. 14 or. 
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Errotulu kategorial hauek informatiboak dira, esan nahi da ikusleak ezagutzen ez dituen 
mundu bat eta hango bizitza islatu beharra dagoela, eta gauzarik elementalenak ez dakitzagunez 
azaldu egin behar zaizkigula: janaria, etxebizitza, animalien ehiza, etab. 

Hortik aparte bai egitura bata zein bestean sar daitekeen errotuluetako hizkuntza oso 
konkretua da, abstrakzio oso gutxikoa. Napolitano-k esaten duen bezala hizkuntza erreferentziala 
da, bere segmentuak gauza errealei dagozkie, aurpegi errealei.40 

Barnouw-k ere gauza bera esaten du, Flaherty-ren narrazioaren kualitateak hitzen aukeraketa 
egokia eta laburtasuna direla. «Orain zerbait gehiago behar da» dio 237ko errotulu-planoak. 
Badirudi Nanook-ek iglua amaitu duela eta orain izotz bloke bat ebakitzen ikusten dugu. 
Ikusleak ez daki zer den «zerbait gehiago» hori, baina laster deskubritzen du: Nanook-ek zati 
koadratua ebakitzen du igluaren sabaian zuloa eginez eta han jartzen du izotz zatia, «kristalezko 
leihoa» eginez. Beste elur zati bat ere jartzen dio atzean kontraleihoa balitz bezala eguzkiaren 
izpiak islatzeko igluaren barruan.41 

5.2.5 Ikuspuntuak 

Film honetan ia denbora osoan kamerak erabiltzen duen ikuspuntua objektiboa da, 
pertsonaien begiradatzat har daitekeen plano oso gutxi dago. Zinemaren “gramatika 
konbentzionala” erabat garatu gabe zegoen garaikoa denez kontinuitatezko muntaketan dituen 
berezitasunetatik aparte ikuspuntuaren elementu honek ere adieraz lezake “Hollywood-eko 
sistema klasikoa” ondo garatu baino lehenagokoa dela. 

Hala ere, kameraren ikuspuntuak eta antzeko mekanismo zinematografikoak alde batera 
utzita, subjektibotasuna beste era batera atzeman dezake filmak. Nichols-ek dioenez garrantzi 
handia du horretarako protagonistaren izaerak, eta hauek beren begirada eta mugimenduez 
sakontasun psikologikoa espresatzen badute ikusleak beraiekin identifikatzeko joera izan 
dezake,42 eta hauxe da hain zuzen bere ustez Nanook-en kasua: 

                                                 
40 Hau dio: “(...); il linguaggio è tutto referenziale, non astratto, i suoi  segmenti corrispondono alle cose reali, ai volti 

reali, alle rughe reali.” NAPOLITANO, A., o.c. 12 or. 
41 Barnouw: “Esta secuencia suscitó a menudo grandes aplausos.” BARNOUW, E., o.c.  40-41 or. 
42 Nichols: “La subjetividad también entra en la corriente principal del documental a través de la preferencia por 

personas, o actores sociales, que puedan representarse ante la cámara con una conciencia de sí mismos mínima y, lo 
que es más importante, que puedan modular las acciones o narraciones con una profundidad emocional subjetiva. 
Al igual que los actores preparados, los actores sociales que transmiten una sensación de profundidad psicológica 
por medio de sus miradas, gestos, tono, modulación, ritmo, movimiento, etcétera, se convierten en sujetos 
privilegiados. (...). Tienen prioridad aquellos individuos que pueden transmitir una intensa sensación de 
expresividad personal que no parezca haberse producido para la cámara, aunque, en realidad, haya sido así.” 
NICHOLS, B., o.c. (1997) 164 or. 
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“ Film dokumentaletan, pertsonaia printzipalak sarri nolabaiteko barne handitasunaren sentsazioa 
ematen dutenak izaten dira, nortasun konplexudunak, egoera arruntean erakutsiko luketen 
nortasunaren aurrean oso paper desberdinean daudela indikatu gabe. Flaherty-ren dokumental 
klasikoaren pertsonaia zentrala, Nanook, horren adibide bikaina da.”43 

Horrela, gaitasun espresibo handia duten aktore sozialekin dokumentalak subjektibotasunari 
sarrera ematen dio. Nahiz eta estilo objektiboa erabili eta barnekotasuna adierazten duten 
errekurtsoak alde batera utzi, holako protagonistek gehitu egiten dute ikusleak haienganako 
identifikazioa sentitzeko aukera. 

5.3 Errealitatearen errepresentazioa 

5.3.1 Errealismo dokumentalaz 

Errealismoaz hitz egitean mundua era “gardenean” jasotzen den ilusioa probokatzen duten 
mekanismo edo konbentzioez ari gara,44 eta marko teorikoan adierazi duguna gogoratuz Nichols-
ek dioena aipa dezakegu: 

“(...), errealismoa estilo bat da, testua eraikitzeko forma bat, eta efektu espezifikoak lortzeko era. 
Efektu hauen arteko bat errepresentazioa den horrekin arazorik gabeko erlazioa burutzearen 
itxurak funtzionatzea da. Errepresentatutako munduarekin erlazio subjektiboa gauzatzen dugun 
inpresioa ematen digu, erretorikak eta estiloak galarazi barik erraztu egiten dutena.”45 

Dokumentaletan praktikatzen den errealismoak ezaugarri bereziak ditu fikziozko 
filmetakoarekin konparatuz, eta bestalde dokumentalaren generoan bertan ere hainbat errealismo 
mota ikusiko dugu. 

5.3.1.1 Errealismo “erromantikoa” 

Honela deitzen zaio Flaherty-k praktikatzen duen errealismoari. Kalifikatzaile hau lotuta 
dago bai berak egiten duen gai aukeraketarekin, eta bai gaiaren tratamenduarekin. Alde batetik 
Nanook Iparrekoa filmak inguru familiarretik urrun dagoen mundu bat erakusten digu eta 
bestetik protagonisten bizimodua idealizatzen, haiek orduan “benetan” nola bizi ziren azaldu 
beharrean beste garai batzuetako eskimalen bizimodu mito bihurtua berreskuratu nahirik. 

                                                 
43 NICHOLS, B., o.c. (1997) 164-165 or. 
44 Hau dio Fichte-k: “Realism is not a matter of any fidelity to an empirical reality, but of the discursive conventions 

by which and for which a sense of reality is constructed.” FISKE, John (1987): Television Culture. Methuen, New 
York, 21 or. 

45 NICHOLS, B. o.c. (1997) 232-233 or. 
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Horrela, korronte erromantikoarekin lotu daitezkeen zenbait ezaugarriren artean ondokoak 
aipa daitezke film honetan: ekintzak ez dira gertatzen ustez prosaikoa eta arrunta den norberaren 
inguru familiarrean, urrunean galdutako lurralde baten baizik, eta hor natura oso gogorrean ari 
diren gizakiei desafio idealista baten moduko zerbait transferitzen die autoreak, bizitzeko egin 
behar duten etengabeko borroka horri izaera ia absolutua emanez. Bestalde egileak inguru eta 
jende hori maitatzen eta miresten dituen konstantzia ugari ematen du, leku horretako paisaiak 
maite ditu eta jendearen ohitura ezberdinak ahal denik eta ondoen azaltzen saiatzen da, guzti 
horren erreprodukzio fidel eta pintoreskoena eginez. Gizaki naturala, bere primitibotasun eta 
jatortasunean goraipatzen du, eta honelako ikuspegia izan da hainbat aldiz idazle erromantikoek 
erabilitakoa.46 

Horrela bada, Flaherty-k inguru horien ikusgarritasuna eta enkantua espresatzeko modua 
aukeratzen du, paisaien edertasuna azalduz eta han bizi diren pertsonak maitekor erakutsiz. Guzti 
horrekin lotuta aipatzen da filmaren errealismo poetikoa ere. Plano luzeak eta kanpo sakonera 
handikoak sartzen dira, ikuslea luzaroan egon ahal izateko haiei begiratzen eta azaltzen diren 
detaileak deszifratzen. 

Dokumentalen kasuan errealismoak beti ekartzen du galdera bat berarekin lotuta, filmaren 
“objektibotasunari” buruzkoa. ¿Errealitatea era objektiboan jasotzen ote du filmak? Kasu 
honetan filmaren gaiaren izaeragatik bere “balio etnografikoa” kuestionatzen da. 

5.3.1.2 Balio etnografikoa 

Desadostasun handiak sortzen dira filmaren balio etnografikoaz hitz egitean, eta arazoa, beste 
behin ere, kontzeptuaren definizioa izan daiteke, etnografiaz zer ulertzen den. Adibidez, Barsam-
ek zera dio, filma ez dela egiazkoa «eskimalek bizi zuten bizitza islatzean», eta horregatik bere 
balio etnografikoa ez omen da hain handia, ez direlako eskimalen instituzioak eta antzeko 
elementuak komentatzen edo aipatzen. Barsam-en ustez Flaherty erritual sinpleekin liluratuta 
geratzen zen eta ez zituen kontuan hartzen giza beharrizan konplexuak, giza harremanak, eta 
edozein kultura edo herriren ezaugarri diren harreman ekologikoak, «primitiboak» deitutako 
horienak barne. Guzti honengatik Flaherty-ren filmen arazoa ea «egiazko dokumentu» diren ala 
ez omen da.47 Beraz, Barsam-ek darabilen etnografiaren irizpideaz ezin zaio filmari horrelako 
balio handirik eman. 

Gertatzen dena da luzaroan eztabaidatu dela zeri deitu behar zaion film soziologikoa edo 
etnografikoa. Delgado Ruiz-ek dioen moduan era askotako definizioak eta ikuspegiak sortu dira, 
aztertzen hasita bat bera ere ez delarik guztiz asebetetzeko modukoa. Alde batetik, antropologo 
                                                 
46 Erromantizismoaren ezaugarri hauetaz jabetzeko ikus, adibidez,  DE AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel (1982): 

Teoría de la literatura. Gredos, Madril, 319-341 or. 
47 BARSAM, R., o.c. (1992) 52 or. 
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edo soziologoen laguntzaz egin izanak ez lioke lanari film etnografikoa den bermerik emango, 
eta beste zenbaitetan horrelako pretentsiorik ez duen film batek, Flaherty-renak kasu, 
etnografikotzat hartzeko moduko ezaugarri asko izango lituzke.48 

Rudy-k ere auzi hau era konplexuan ikusten du: Berak dioenez sarritan hartzen da Flaherty 
lehen filmgile etnografikotzat, eta Nanook film etnografikoen aitzindari, denen aldetik ez bada 
ere. Bere esanetan Flaherty kritikatua izan da eskimalen kultura berreraikitzeagatik, baina zera 
gaineratzen du, sarritan hauxe egin dutela inpunitate osoz antropologoek beraiek aztertu dituzten 
herriekin.49 Flaherty-k antropologoekin izandako harremanak urriak ziren, berak ez zuen 
horrelako formaziorik, baina Rudy-k esaten du bere metodoak zerikusi handia zuela 
antropologoen metodoarekin. Eta bazeudela antropologoak filmak balio zientifiko handia zuela 
esaten zutenak.50 Ikertzaile honek defendatzen du Flaherty-ren lanak zerikusi handia duela 
zientzia horren jardunarekin eta filmgile hau eta Malinowski antropologoaren ikuspegiak 
konparatzen ditu biek mundua natiboen ikuspuntutik era beretsuan eman nahi zutela adieraziz.51 

Bai Flaherty-ren kasuan eta bai garai bateko antropologoen kasuan «natiboen ikuspuntutik» 
ikusi nahi horrek estali egin dezake azaltzen den benetako ikuspegia norberarena, edo norbere 
kulturarena izatea. Geroago aipatuko dugu film honek errealitatea errepresentatzeko modu 
esposizionala erabiltzen duela, egilearen ikuspuntuan oinarritua. Horrela, hemen ere beste 
antzeko eztabaidetan sortu ohi diren paradoxak egiten dira bistako, ikertzaile batzuek 
dokumental honen “balio zientifikoa” zalantzan jartzen dute, eta hartzen duten erantzuna da 
zientzilariek egindakoa ere sarritan ez dela izan hain zientifikoa. Zientziaren metodoek ere, 
errealitatea objektibitatez jasotzekoek, aldaketa asko izaten baitute denboran zehar. 

Arazoa gehiago nahasten da objektibitatea elementu dramatikoen erabilerarekin haserre 
dagoela uste izanez gero. Helen Van Dongen-ek zera zioen, Nanook egitean autoreak 

                                                 
48 Delgado Ruiz: “Hablando de Flaherty, más evidente es todavía su caso, excepcional por cuanto sólo las 

ambientaciones «auténticas», exóticas casi siempre, justificarían una homologación de sus trabajos en tanto que 
cine etnológico o sociológico, sobre todo pensando en que él jamás tuvo la más mínima jactancia de hacerlos pasar 
como material científico.” DELGADO RUIZ, M., o.c. 56 or. 

49 Hau dio Rudy-k: “It is somewhat ironic that he has been taken to task for doing something that the anthropologists 
do with virtual impunity.” RUDY, J., o.c. 451 or.  

50 Rudy-k Ralph Linton antropologoaren komentarioa aipatzen du: “It is the best show of the sort that I have ever 
seen. It is entertaining and at the same time has great scientific value.” RUDY, J., o.c. 446 or. 

51 Hau dio Rudy-k: “Flaherty was quite clear about his intentions in the making of Nanook: “I wanted to show the 
Innuit. And I wanted to show them, not from the civilized point of view, but as they saw themselves, as ‘we; the 
people.’ I realized then that I must go to work in an entirely different way.” To see how much Flaherty thought like 
an ethnographer, one has only to compare this statement with those of Malinovski, an anthropologist credited with 
the development of modern ethnographic field methods: “The final goal, of which an ethnographer should never 
lose sight... is, briefly, to grasp the natives’ point of view, his relation to life, to realize his vision of his world.” 
RUDY, J., o.c. 448 or., lan hau aipatuz: MALINOVSKI, B. (1923): The Argonauts of the Western Pacific. New 
York: E.P. Dutton, 25 or. 
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zientzilariaren ikuspuntua alde batera utzi zuela kontalariaren mesedetan, autoreak 
“errealitatearen” azalpen hutsa baino zeozer gehiago egin zuela sujerituz.52 Filmaren egitura 
aztertu dugunean bere egitura kategorialaz hitz egin dugu, eta egitura mota horren oinarrian 
zientziaren metodo erabiliena dagoela esan. Eta balio etnologikoaz hitz egiten dugunean filmak 
duen egitura kategorial hori kontuan hartzea ezinbestekoa da. Batzuen arabera filmaren alde hau 
bestea baino indartsuagoa da, eta adibidez Napolitano-k, Van Dongen-en moduan barik, esaten 
du filmak «ikuspegi antropologikoa pribilegiatzen duela psikologikoaren aurrean» eta filmaren 
protagonistek ez dutela apropos asmatutako konplexutasun psikologikorik, historia dramatiko 
arruntak eraikitzeko egiten den erakorik, hain zuzen.53 

5.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Nanook Iparrekoa erabat esposizionala da funtsean, hala ere izan lezake erreflexibotasun 
izpiren bat. Funtsean, filmak argi ta garbi autoreak errealitateari buruz duen ikuspegia ematen 
du, eta ikuspegi hau ez da filmeko pertsonaiek dutena kontuan hartuta sortutakoa. Flaherty-k 
berak eraikitzen du pertsona haien errealitatea, filmak eginda ematen digu haien errealitateari 
buruzko interpretazio oso bat, autoreak egindakoa. 

Interpretazio egokia funtsean bat dela adierazten duen errealitatea tratatzeko moduari 
esposizionala deitzen diogu. Film batek sujeritzen badu errealitate berbera interpretatzeko modu 
egokiak asko izan daitezkeela, hori mundua errepresentatzeko beste modu bat litzateke. Zentzu 
horretan gaur egun modu esposizionalaren eredua telebistako albistegi eta programa informatibo 
gehienena izan daiteke. Honelako moduak kualitate moral eta etikoak ditu, arlo honetan 
zalantzarik agertu gabe. Objektibotasun eta ondo oinarritutako juzkuaren inpresioa indartu nahi 
du, hori bilatzen du behintzat. Modu honek zerikusi handia du une baten gizartean dagoen sen 
arrunta eta ideologia orokorrarekin, eta ez du kuestionatzen “ideologia” zabal edo ofizial hori.54 

                                                 
52 VAN DONGEN, H., o.c. 433 or. 
53 Napolitano: “Certo, l’intento didascalico del regista è spesso presente, si sente ancora in lui la preoccupazione 

dell’onesto reporter che vuole soprattutto render noti certi fatti, certe collocazioni, certe topografie, lo stesso inizio 
del film con la presentazione della mappa del territorio in cui si svolgono I fatti narrati dalla cinepresa, l’insistere 
con I campi lunghi o lunghissimi che rendano la planimetriluoghi (nei quali in seguito apparirano gli schimesi), 
sono indizi di un’intenzione di comunicare dati di fatto, di privilegiare l’aspetto antropologico piú che quello 
psicologico. Quest’ultimo ci sarà evidente solo alla fine dell’opera, quando riandando a tutti I comportamenti 
concreti di Nanook, di sua moglie Nyla e dei loro figli in rapporto allo spazio bianco che li circonda, in rapporto ai 
cani che sono loro alleati e conviventi (non schavi addomesticati), comprendiamo quanta semplicità coraggiosa sia 
stata espressa da queste persone (non personaggi) e come sia giusto che Flaherty non li abbia perciò mai 
«intervistati», non abbia cercato di crear gli una complessità d’animo inesistente. Ha scansato così quel metodo che 
un certo cinema-verità o certa TV hanno portato ad eccessi mistificanti nei loro esponenti più spurii, finendo con lo 
sviluppare non più un discorso originale, emergente dalle fonti stesse della civiltà di popoli primitivi, ma una sorta 
di proiezione dei complessi e labirinti mentali borghesi.” NAPOLITANO, o.c. 17-18 or. 

54 Hau esaten du Nichols-ek: “Knowledge in expository documentary is often  epistemic knowledge in Foucault´s 
sense of those forms of transpersonal certainty that are in compliance with the categories and contents accepted as 
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Guzti honek ez du kentzen Flaherty-ren lanaren beste alderdi bat, izan ere beste gauza bat da 
Nanook Iparrekoaren produkzioa, hots, nola egin zuen Flaherty-k bere lana. Eta zentzu honetan 
esan dezake J. Rudy-k Flaherty «zinema partehartzailea eta erreflexiboaren pioneroa dela.»55 
Flaherty-k bere lana egiteko eskimalen laguntza behar zuen, eta horretarako zein zen bere nahia 
adierazi zien. Pelikula zer den ere azaldu egin behar izan zien, gehienetan argazki bat zer zen ere 
ez baitzekiten.56 Hau dela ta Flaherty-k film errebelaketarako tresneria guztia eraman zuen 
Iparrera, besteak beste hango biztanleek zer egiten ari zen ikus zezaten. Bakarrik honela uler 
daiteke Eszena-jartzearen arrakasta, eskimalak beraiek izanik sarritan ideiak ematen zituztenak, 
nola egin eszena berriak. Flaherty-rentzat inportantea zen horrela jardutea.57 

Baina partehartze hau ez da islatzen filmean bertan, filmaren sekuentzietan. Bakarrik errotulu 
baten aurkitzen dugu aipamena, hasierako sekuentzian, non autoreak esaten duen pertsona hauen 
«begikotasuna, leialtasuna eta pazientziari esker egin izan dela filma.» Baina hortik aurrera ez da 
gehiago azalduko eskimalek filmean izan duten partehartze hori. 

Bestalde esaten badugu filmak erreflexibotasun poxin bat izan dezakeela, zeragatik da, duen 
kontinuitateko muntaketaren berezitasunengatik. Nola ez dituen bete-betean jarraitzen muntaketa 
klasikoaren arauak, bere egikerak pista bat eman ahal dio ikusleari filma ez dela “fikzioaren” 
mundukoa, non ia dena erabat kontrola daitekeen, kontinuitate eza horiek errealitatearen 
konplexutasun edo kaotikotasunaren parte direla baizik, hura filmatzean izandako zailtasunena 
adibidez, eta horrela errealitate-efektu handiagoa lor lezake. 

                                                                                                                                                
given or true in a specific time and place, or with a dominant ideology of common sense such as the one our own 
discourses of sobriety support. What each text contributes to this stockpile of knowledge is new content, a new 
field of attention to which familiar concepts and categories can be applied. This is the great value of the expository 
mode since a topical issue can be addressed within a frame of reference that need not be questioned or stablished 
but simply taken for granted.” NICHOLS, B. (1991): Representing Reality. Indiana University Press, 35 or. 

55 RUDY, J., o.c. 445 or. 
56 Hau kontatzen du Flaherty-k: “Estaban asombrados cuando llegué por primera vez con todo aquel equipo y me 

preguntaron qué es lo que iba a hacer. Cuando les dije que había llegado con la intención de pasarme un año entre 
ellos y hacerles una película -fotografías con movimiento- se echaron a reir. Para empezar, algunos de mis 
esquimales ni siquiera había visto una fotografía. Hice varias de algunos de ellos, como pruebas previas. Cuando 
les enseñaba la fotografía lo frecuente era que la miraran de arriba a abajo. Tenía que quitársela de las manos y 
llevarles ante el espejo de mi cabaña. obligándoles a que se miraran a sí mismos y miraran la fotografía colocada a 
su lado. De pronto, la comprensión se abría en su rostro, con una sonrisa que les llegaba de oreja a oreja.” 
CLEMENTE, J. L. o.c. 24-25 or., lan hau aipatuz: MANVELL, R., (Ed.) (1950): The cinema 1950. Penguin Books, 
Londres, Flaherty-ren kapitulua. 

57 Hau zioen Flaherty berak: “It was always been important for me to see my rushes -it is the only way I can make a 
film. But another reason for developing the film in the north was to project it to the Eskimos so that they would 
accept and understand what I was doing and work together with me as partners.” RUDY, J. o.c. 449. or. lan hau 
aipatuz: MANVELL, R., o.c. 13-14 or. 
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Esposizionaltasuna nagusi izanik horren adierazle batzuk ondokoak lirateke: Errotuluak, 
adibidez, hirugarren pertsonan eginda daude, eta autoreak bakarrik behin erabiltzen du “gu”, 
eskimalen ohitura bat zurienarekin konparatzeko. 340 errotulu-planoan hau dio: 

«Gehien gustatzen zaien haragia fokarena da. Berak ekartzen baitu kaloria gehien. “Eskimal gantz-
jalearen” ideia faltsua da. Beraiek gantza erabiltzen baitute guk gurina erabiltzen dugun moduan.» 

Holako komentarioek etnozentrismoa biguntzen ere lagun dezakete, nahiz eta beste era 
bateko nagusi-mendekotasun harremana ezkutatu agian, interpretazioaren kapituluan ikusiko 
dugun bezala. 

5.3.2.1 Begirada kamerari 

Eskimalek askotan begiratzen diote kamerari filmean. Nabarmentzekoa izan liteke honetan 
arraina harrapatu ondorengo Nanook-en posea, argazkia ateratzen egongo balitz bezalakoa. E. 
Barnouw-k dioenez aurreko dokumentalen estiloa gogorarazten dute jasoketa horiek, pertsonaiak 
pelikularen autoreari begiratzen ari ziren garaikoa.58 

10 plano aurkitu ditugu Nanook, edo umeren bat, edo Nyla azaltzen direlarik kameraren 
lentera begiratzen. Eskimalek harreman “espontaneoa” edo “naturala” dute kameraren aurrean: 
alde batetik pertsona baten aurrean egongo balira bezala jokatzen dute baina bestetik pertsona 
hori zerbait berezia egiten ari da, bere irudia jasotzen, eta abegikor eta pozik azaldu nahi dute. 
Telebista-kamera nonbaitera joaten denean umeek irudian jasoak izateko egiten duten 
ahaleginaren antzeko zerbait egiten dute. Honek nolabaiteko interakzioa edo lotura sortzen du 
protagonistak eta ikusleen artean. Beharbada, horrela film honetan protagonistekin sortzen den 
identifikazioa eta ikusten duguna benetakoa den inpresioa areagotu egiten dira. 

5.4 Interpretazioa 

5.4.1 Dokumentalaren funtzioa Flaherty-ren 
jardunean 

Ikuspegi humanistatik abiatuta Flaherty ez zen ibiltzen apropos gauza bitxien bila, eta bere 
filmean horrelako hainbat azaldu arren, gizakiak elkarren antzeko bilakatzen dituzten 
elementuak nabarmentzen ditu batez ere.59 Uste zuen dokumentalaren zeregina desberdinak 
                                                 
58 BARNOUW, E., o.c. 40 or. 
59 Clemente-k hau esaten du: “Otras gentes cualesquiera se hubieran echado desalentadas al borde del camino para 

dejarse morir abandonadas. No ocurría así con los esquimales, que irradiaban constantemente la alegria del vivir. 
¿Por qué? ¿Qué fuerza les impulsaba a seguir luchando con tanto denuedo? Esta era la respuesta que inquietaba a 
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direnekin ditugun antzekotasunak bilatzea dela. “Atzerritarra” ez dela hain atzerritar konturatzea 
eta uste baino norberaren antzekoagoa dela adieraziz gero, haren ustez dokumentalak zerbait 
diferentea erakusten lagunduko luke, herrien arteko ulermena gehituz.60 Abiapuntu honekin 
dokumentalak lan handia egin dezakeela uste du Flaherty-k, ikuskizun-filmek edo fikziozkoek 
baino gehiago.61 Beraz hemen azaltzen da dokumentalak bete beharreko “misio soziala”, jendea 
hezten lagunduz, Flaherty-k eta beste hasierako dokumentalgileek zabalki aldarrikatuko zuten 
asmoa, eta ondoren nola edo hala beti dokumentalaren marka izan den ezaugarria. 

Misio sozial hori humanismoaren bidez itxuratuko zuen Flaherty-k. Barsam-ek esaten du 
mendebaleko izpiritu humanistak gidatuta zuzendari honek giza izaera hartzen duela bere gai 
zentraltzat, gizakiaren duintasuna goratzen duela, eta gizakia gauza guztien neurri egiten.62 
Flaherty-ren filmak ideal baten bariazioak omen: zoriona existitzen da gizakia libre denean eta 
era sinplean bizi denean naturarekin armonian. Hala ere, nahitaez gatazkak egon behar du, giza 
izpirituaren gailentasuna finkatzeko, eta Flaherty zentratzen da gizakia eta naturaren arteko 
gatazketan, gizakien artekoetan baino gehiago. Natura, horrela, motibo eta pertsonaia zentrala 
da, motibo hau sinbolizatuta dago animalietan edo indar naturaletan, eta hauek gizakiarekin 
batera existitzen dira, bere antagonistak izanik hala ere. Tipikoa da Flaherty-ren filmetan 
gizakiaren biziraupenari eguraldiak eta elementu naturalek mehatxu egitea, animaliekin edo 
beste gizonekin gertatzen diren gatazkak baino gehiago.63 

                                                                                                                                                
Flaherty y que quiso indagar adentrándose en la vida de los esquimales. Pero para ello no seguiría la costumbre de 
otros exploradores y cinematografistas que gustaban destacar en sus relatos, escritos o gráficos lo más extraño, lo 
más diferente, aquello que puede constituir la nota sensacionalista o escandalosa. Flaherty, más que mostrarnos lo 
que nos separa de los esquimales, sus amigos, quiso enseñarnos precísamente lo que nos iguala a ellos.” 
CLEMENTE, J., o.c. 31 or. 

60 Flaherty: “Nunca como hoy el mundo ha tenido una necesidad mayor de promover la mutua comprensión entre los 
pueblos. (...) Una vez que nuestro hombre de la calle haya lanzado una mirada concreta a las condiciones de vida 
de sus hermanos de allende fronteras, a sus luchas cotidianas por la vida con los fracasos y las victorias que la 
acompañan, empezará a darse cuenta tanto de la unidad como de la variedad de la naturaleza humana y a 
comprender que el «extranjero», sea cual sea su apariencia externa, no es tan sólo un «extranjero», sino un 
individuo que alimenta sus mismas exigencias y sus mismos deseos, un individuo, en última instancia, digno de 
simpatía y de consideración. FLAHERTY, R., “La función del «documental»,” in: ROMAGUERA I RAMIO, J., 
o.c. 144 or. 

61 Hau esaten du: “Debido a su misma naturaleza, el documental se halla en condiciones de aportar una contribución 
importante, tal vez la más importante de este sector. El film de espectáculo debe someterese a determinados 
imperativos de método que invalidan su autenticidad y ocultan la realidad: como norma general, debe basarse en un 
tema romántico y tiene que obedecer a las exigencias del divismo. Además, las escenas reconstruidas en los 
estudios, por muy bien hechas que estén, jamás reflejan con absoluto verismo los ambientes que pretenden 
representar. Estas limitaciones, y algunas más a las que por causas de fuerza mayor se halla sometido el film de 
espectáculo, demuestran de forma indirecta las ventajas del documental.” FLAHERTY, R., “La función del 
«documental»,” in: ROMAGUERA I RAMIO, J., o.c. 145 or. 

62 Barsam-ek Calder-Marshall-ek Nanook Iparrekoaz egiten duen komentarioa dakar gogora: “People who in the 
midst of life were always so close to death that they lived in the moment nobly.” BARSAM, R., o.c. (1992) 47 or.  

63 BARSAM, o.c. (1992) 47-48 or. 
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Flaherty-ren mundu ikuskera ez zegoen bakarrik gizakiarengan jarritako fede humanistikoan 
oinarrituta, gizaki gaiztoaren omisio erromantikoa ere praktikatzen zuen. Barsam-ek dioenez 
Flaherty ados dago Rousseau-rekin jende primitiboena eta gutxien aurreratua dela zoriontsuena 
eta ustelkeriak gutxien hartuta dagoena. Flaherty-k uste zuen zibilizazioa osatzen duten zientziek 
eta arteak praktikan gizakiaren berezko ontasuna galarazten dutela, eta sinesmen hau munduan 
zehar egindako bidaietan finkatu zuen. Izatez, bere bidaiak ihes egiteko modua ziren bizitzaren 
alde tristeei ez ikusiarena egiteko: giza esplotazioa, ustelkeria eta miseria, izan ere hauek filmak 
egitera joaten zen leku guztietan aurkitzen zituen gauzak baitziren. Leku haiek alde batera utzita 
zuten jatorrizko izaera baina, hala ere, Flaherty-k eskuratu zituen zenbait oinarrizko elementu 
bere ikuspegi erromantikoa bete ahal izateko eta baita ere audientziak gustura ikusiko zituen 
filmak sortzeko.64 

Honaino Flaherty bere dokumentalgintzan gidatzen zuten motiboak aipatzeari ekin diogu, 
motibo horiek baitaude “errealismo erromantikoa” deituriko ikuspegiaren azpian. Errealitateak 
aurpegi asko duela badakigu, hala ere, eta errealitatea jasotzeko era honi kritika asko egin diote 
beste irizpide batzuez ibili diren pertsonek. Humanismoa eta erromantizismoa oso lotuta egon 
ohi dira, erromantizismoak oso aintzat hartzen du gizakiaren sentimendua eta horrek lagun 
lezake bestearen lekuan jartzen, humanismoaren funtsezko jarrera berau. Alde honetatik 
begiratuta erromantizismoak beste herri eta jendeen estimazioa dakar, eta Flaherty-ren filmak 
holako balore beteenekin konekta dezake. 

Baina beste aurpegi bat ere izan lezake erromantizismo horrek. Hain zuzen beste kultura ez 
dagoela norberarenaren altueran adieraz lezake. Hots, herri oso interesgarria dela ezagutzeko eta 
handik bidaiatzeko, baina ez han bizitzeko eta lan egiteko, adibidez. Eta holako ikuspegiek 
gehiago konekta dezakete Nanook Iparrekoaren esanahi sintomatikoekin. Izan ere, beste herriei 
buruzko pentsaera erromantikoak agerian herri haien mirespena eta estimua adieraz lezake, baina 
ezkutuan norberaren kulturaren nagusigoa. 

Hemendik abiaturik has gaitezke film honetako esanahi ageriko eta ezkutuagoen irakurketa 
egiten, eta alde batetik eskimalen bizitzaren goraipamena egiten badu filmak, berehala azalduko 
zaizkigu “beste errealitate” baten izpiak, egileak ezkutatu nahi izan dituenak baina ezin, 
eskimalei buruzko bere perspektiba eraikitzean. 

5.4.2 Esanahi agerikoak eta ezkutuak 

Filmak leku urrun bateko biztanleak nola diren gai baldintza natural gogorrenei aurre egiteko 
errekurtso oso gutxi izanez kontatzen digu. Hau da agerian esaten zaiguna, baina filmeko beste 
elementu batzuk ez letozke bat irakurketa hain bistako horrekin eta eskimalen “benetako bizitza” 
                                                 
64 Hau dio Barsam-ek: “His films are travelogues to places that never were; they charm (but do not instruct) audiences 

with their narrative simplicity and cinematographic beauty.” BARSAM, R., o.c. (1992) 49 or.  
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agian ez dela Flaherty-k itxuraz azaldu nahi duen modukoa, aitzitik oso desberdina izan litekeela 
sujeritzen digute. 

Hauek izan daitezke esanahi zuzenekin kontraesanean dauden adibide batzuk: 4.1 
sekuentzian, 116 planoan, mortsen bila ari direnean, Nanook eta beste ehiztariak ikusten ditugu 
kamerari lepoa emanda itsasorantz begiratzen eta haietariko bat prismatikoz begiratzen ari dela 
dirudi. Planoaren azkenerantz bere ondoan dagoen beste batek eskua luzatzen du katalejo haiek 
eskatzeko bezala, baina ematen ikusi orduko ebaki egiten du autoreak. Geroago, 121 planoan, 
berriro azaltzen da jasoketa berbera, oraingoan nahiz eta prismatikoak ez diren batere ikusten 
badirudi ehiztaria zerbaitez begiratzen ari dela, eta susmo hori finkatuago geratzen da taldeko 
beste partaideak beroni begira daudelako. Har dezakegun berehalako inpresioa hau da, 
prismatiko horiek adierazten dutenez eskimalen errekurtsoak ez daukatela zertan hain 
elementalak izan. 

5 atalean, 5.1 sekuentzian, hasieran hiru planotan etxe bakartiak ikusten ditugu elurrez 
estalita. Ez zaigu azaltzen zer diren etxe horiek, nahiz eta imajina dezakegun merkataria bizi den 
ingurukoak edo direla. Baina irudi horrek “zibilizatuegia” ematen du film osoan azaltzen den 
inguru gogorrerako. Honek adierazten diguna da Flaherty-k ahalegin bereziak egiten dituela 
elementu zibilizatuak, eta benetan eskimalek asko dituztenak, ez daitezen nabaritu. Sua ere 
ikusten dugu pare bat aldiz, baina ez zaigu azaltzen nola pizten duten, imajinatzekoa baita 
pospoloz edo antzeko asmakizunez egingo zutela. Baina Flaherty-k ez du horrelakorik erakutsi 
nahi. 

Guzti honek badu zerikusirik Flaherty-ren pentsaerarekin, eta dokumentalari ematen zion 
funtzioarekin, gorago aipatu dugun bezala. Indiar eta indigenekin izandako harremanetan 
Flaherty-k txikitatik ikusten zuen nolako eragina zuen zibilizazio zuriak herri hauengan. Zurien 
jardunak hondatu egiten zituen, beren kulturarekin amaitzen, eta azkenean beren bizitzekin ere 
bai.65 Geroago lanean mineral bilatzaile zebilelarik Iparrean, filmegintzan hasi aurretiaz, bera ere 
hondamen horretan parte hartzen ari zen inpresioa zeukan. Baina bere filmean ez zuen 
horrelakorik azalduko, hondamen prozesurik, eta, aldiz, herri hark zibilizazio zuriarekin 
kontaktua eduki baino lehenagoko egoera islatu nahi izango zuen. Herri hark zuen aurretiazko 
duintasuna.66 

                                                 
65 Hau kontatzen du Barnouw-k: “Tuvo sus contactos con gentes primitivas a edad temprana y esas experiencias 

resultaron muy deprimentes. Los obreros indios que trabajaban en los campos mineros y que a veces acudían a la 
cocina de su madre en busca de alimento y calor ofrecían un lastimoso cuadro pues llevaban las marcas de las 
enfermedades de la civilización, sobre todo del alcoholismo. (...) Cuando Flaherty vió por primera vez a los 
equimales reconoció el mismo proceso de deterioro. Pero a medida que avanzaba hacia el norte por regiones donde 
los contactos con los exploradores y empresarios blancos eran menos numerosos Flaherty tuvo atisbos de lo que 
parecía cierta nobleza anterior de aquella gente. El hecho no dejó de llamarle la atención. BARNOUW, E., o.c. 44-
45 or. 

66 Jarraitzen du Barnouw-k: “Una de ellas era su creciente sensación de que él mismo representaba la destrucción de 
culturas aborígenes. Al principio se había entregado de todo corazón a la tarea de explorar y buscar yacimientos 
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Errealismoaz hitz egitean ikuspegi honekin lotu dugu Barnouw-k eta beste askok Flaherty-ren 
erromantizismoa deitzen dutena. Filmatzen zuena ez zen garai hartan gertatzen zena (nahiz eta 
noizbait nahitaez azaldu filmean), Nanook eta bere herriaren oroitzapenetan gordeta zegoena 
baizik, eskimalek gogoratu egiten zuten bizimodua. Jende haren bizitza beste edonorena bezain 
konplikatua izango bazen ere, bizimodu sinplea zenaren ideia jasotzen zuen, sinplea baina gai 
nagusi batzuen inguruan antolatua. 

Zalantzarik gabe holako detaileak ezkutatzen aritu beharrean Flaherty-k azaldu egin izan 
balitu filmak erakutsitako mundua desberdina izango zen, eta agian galdu egingo zuen bere ukitu 
erromantikoa. 

5.4.3 Generoen tratamendua 

Protagonisten eraikuntza osoa ikusita filma gizonezkoaren ikuspegitik eraikita dago batez ere, 
Nanook-en inguruan, eta beste guztiak sekundarioak dira. Emakumeak bigarren mailako papera 
du bai eskimalen gizartean eta bai filmak ematen dion tratamenduan, eta guzti hau zenbait 
detaileren bidez azaltzen da: emakumea batez ere ama da, umea darama denbora guztian lepoan, 
umea garbitzen du txistuaz, fokaren larruz eginiko bota izoztuak bigundu egiten dizkio senarrari 
bere haginez goizean jaikitzean. Honaino helduta ezin dugu alde batera utzi gaia Nanook 
Iparrekoaren bigarren bertsio komentatuari aipamenik egin gabe.67 Izan ere, norbaitek galde 
lezake ea emakumearen bigarren mailako izate hori zer dela eta gertatzen den, eskimalen 
gizartea halakoxea zelako ala filmatzailearen pentsamoldearen adierazpena zelako. Nanook 
Iparrekoaren lehen bertsioan —erabiltzen ari garenean— badirudi egilea ahal duenik eta 
ikuspuntu neutralena erabiltzen saiatzen dela, adibidez hau dio emazteak botak haginka 
biguntzen dituen planoei tartekatzen zaien errotuluan: 

Nyla-k Nanook-en botei haginka egiten die biguntzeko, lan oso inportantea, ze foka-larruzko botak 
gauean zehar gogortu egiten dira erabiltezin bihurtuz. 

Aldiz, hau dio bigarren bertsioko testu mintzatuak: 
                                                                                                                                                

minerales y había tenido a su padre como un héroe antes de que Nanook se convirtiera en su personaje más 
admirado. Se daba cuenta de que había penetrado en el mundo de los esquimales como vanguardia avanzada de la 
civilización industrial, el mundo de United States Steel, de sir William Mackenzie, de los ferrocarriles y de los 
imperios mineros. Estos sentimientos encontrados dejaron su huella en todas las películas de Flaherty. Pero el 
hombre no trató este conflicto interior, sino que lo evitó a toda costa en Nanook y los demás films, al excluir 
regularmente todo elemento ajeno al mundo que estaba pintando. Flaherty dejó escrito: No me propongo hacer 
películas sobre lo que el hombre blanco ha hecho de los pueblos primitivos... Lo que deseo es mostrar el antiguo 
carácter majestuoso de esta personas mientras ello sea aún posible, antes de que el hombre blanco destruya no sólo 
su carácter sino también el pueblo mismo. El vivo deseo que tenía de hacer Nanook se debía a mi estima por esa 
gente, a la admiración por ella; yo deseaba contarles a los demás algo sobre ese pueblo. BARNOUW, E., o.c. 44-45 
or,  jatorri hau aipatuz: The Flaherty Papers, txosten autobiografikoa, 59 kaxa. 

67 Soinua heldu zenean Nanook Iparrekoaren bertsio berria egin zen muntaketan zenbait gauza aldatuz eta ahotsa 
sartuz, dramatikotasun handiagoa eman eta filma komertzialagoa egiteko asmoz. 
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Gauean zehar Nanook-en botak gogortu egin dira hotzaz eta Nyla-ren eguneko lehen zeregina 
horiek biguntzeko lana da. Horretarako eskimalentzat behinenak diren tresnak erabiltzen ditu, bere 
haginak. Egia da Nyla-k ez diola gosaria prestatu behar senarrari baina horren ordez egin behar 
duena da haren botak haginkadaka biguntzea. Zaila da emakume batengan hau egiteko besteko 
maitasuna aurkitzea. 

Azken testu honek argi eta garbi adierazten du komentario egileak emakumeez duen 
pentsaera, bere garaian umoristikotzat hartuko zena, baino gaur eguneko baloreen arabera 
kritikagarri bilakatua.  

Biluzik azaltzeari dagokionez, eta lehenengo bertsioarekin arituz, emakumeak agertzen dira 
gerritik gora biluzik igluan altxatzen direnean, 6.1. sekuentziako 268 planoan. Hemen ikusten da 
argi eta garbi errealismo dokumentalaren ezaugarrien arabera funtzionatzen duela sekuentziak, 
ikuslearen desio sexuala aktibatu gabe, edo plazer voyeuristikoa praktikatzera deitu gabe. Bide 
batez, agian, jarraitzen du tradizio bat debekatu egiten zuena emakume zuriak erdi biluzik 
agertzea baina permititzen zuena beste kultura batzuetako emakumeak, batez ere “indigenak”, 
horrela azaltzea. 

Aipatzekoa da bestalde horrelako irudiak eliminatuta daudela bigarren bertsioan, emakumeari 
buruzko pentsaera tradizionalagoa gailentzen delarik berriro ere.68 

5.4.4 Biolentziaren tratamendua 

Biolentzia askotan azaltzen da film honetan, beti animaliekin, eta arrazoirik 
elementalenagatik burututakoa: jateko, bizitzen jarraitzeko. Dena den ez da askorik bistaratzen 
alde hori. Animalia batzuekin biolentzia erabiltzen bada haiek ehizatzeko inola ere ez da sortu 
aurretiaz haienganako lotura afektiborik edo hurbilketarik. Animaliekin sortzen diren lotura 
afektibo bakarrak txakur txikiekin eta azeri zuriarekin dira. Ez dugu ikusten azeri zuria hiltzen, 
nahiz eta hori egingo zuten eskimalek lehenago edo geroago. 

Guzti honengatik, biktimekin lotura emozionalik egon ezean, biolentzia ez da “sentitzen” 
biolentzia bezala. Bestalde ekintza bortitzen planoak urrunak dira. Ez dago horien plano 
hurbilik. Agian, biolentziaren inpresiorik handiena sortzen da txakurrei zigorraren heldulekuaz 
jotzen eta ostikoka ari direnean: 288 planoan, adibidez. 

Biolentzia mota hori eguneroko bizitzaren parte osagarri kenezin bezala jasotzen dugu, 
bizirik irauteko nahitaezkoa dena. Hori burutzeko eskuetatik aparte nabarmena da beste 
elementu baten erabilera, ahoarena, eta horrela ekintza horiek egoerarik elemental edo 

                                                 
68 Orokorrean Nanook Iparrekoaren bigarren bertsioa publiko zabalagoarentzat egina dagoela ikusten da, 

ikusgarritasuna gehitu nahi du eta efektu gehiago sortu, askotan lehenengo bertsioak izan dezakeen “naturaltasuna” 
alde batera utziz. 
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“naturalenekin” lotuta dauden inpresioa gehitu egiten da. Pertsonek erruz erabiltzen dute ahoa 
tresna moduan, bai “biolentziarekin” lotu daitezkeen jardunetan, bai eskuen “ukimenaren” 
ordezkotzat, edo beste zereginetarako: ikusten dugu Nanook musika diskoari haginka egiten, 
kutxiloa miazkatzen (bi aldiz), ura botatzen trineoaren patinei hauek izotz kapa batez laban 
gehiago egin dezaten, arraina haginez hiltzen, haragi gordina jaten, mortsaren letaginaz eginiko 
aiztoa miazkatu elur blokeak hobeto ebakitzeko, umeak fokaren hegatsari hortzekin tiraka 
jolasten, hatzak berotzeko ahoan sartzen, emakumea umea garbitzen txistuaz. 

Filmean ez da azaltzen jendearen arteko biolentzia episodiorik, eta bai, aldiz, pertsonen 
arteko afektibitate edo jolasa azaltzekoak. Oso famatua da umea aitaren matrailetan eskuak 
berotzen azaltzen dena (264 planoa). Umeen jasoketa ugari dago filmean eta honek alde hori 
nabarmendu egiten du. Igluaren eraikuntzan ikusten dugu ume bat elurrezko animalia txikiari 
fletxak jaurtikitzen. «Bere aita bezalako ehiztari handia izateko» dio errotuluak. Beste leku baten 
iglua amaitu ondoren Nanook-ek ikasgaia ematen dio umeari nola erabili behar diren arkua eta 
geziak. 

5.4.5 Nanook Iparrekoa filmaren eragina 

Film honen arrakastak gai berdintsuko beste batzuk ekarriko zituen, antzinako herri edo 
bizitza tradizionalean jarraitzen zuten biztanleei buruzko sailari hasiera emanez. Adibidez, 
1925ean M. Cooper-ek eta E. Schoedsack-ek Grass filmatuko zuten, arrakasta handia lortu zuen 
filma, Turkia eta Pertsia bitarteko mendietan zehar 50.000 lagunek beren animaliekin belar bila 
egiten zuten migrazioaz. 

Baina Nanook Iparrekoak eragin askoz ere zabalagoa izan zuen. Mundu osoko 
dokumentalgintza bizkortu baitzuen, zinegile askorentzat frogatu zuelako “errealitatearen” 
indarra irudietan norainokoa izan zitekeen. Jacobs-ek dioenez herrialde guztietako 
dokumentalgintzaren jaiotzarekin zerikusia du film honek.69 

Dokumentala berari buruzko kontzepzio bat ere film honetan oinarrituta dago neurri handian, 
hain zuzen Paul Rotha-k aipatu zuen moduan «dokumentalaren esentzia errealitateko 
materialaren dramatizazioa» baita.70 Flaherty berak ere horrela pentsatzen zuen, dokumentalak 
errealitateari zentzu dramatikoa ezartzen dionean zentzu hori natura bertatik datorkiola 

                                                 
69 Jacobs-ek hau dio: “Nanook swept across the world. In Russia, Flaherty’s vision was expanded and applied to the 

dramatization of collectivism. In England, the stunning freshness of Nanook inspired John Grierson, a social 
scientist, to become a movie critic and filmmaker and to institute a full-blown documentary movement “to make 
drama from the ordinary” based on a credo that was “social not aesthetic.” In Germany and France, Flaherty´s 
distinctive use of the camera as a penetrating eye was adopted and refined.” JACOBS, L., o.c. 9 or. 

70 JACOBS, o.c. 12 or. 
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adieraziz.71 Dokumentalgintzaren tradizio ugarik jasoko du ideia hau, baina beste batzuek bide 
diferenteak ere urratuko dituzte. Azken hauen artean Dziga Vertov da azpimarratu beharrekoa 
(aztertuko dugun bigarren dokumentala bere Kameradun gizona famatua da) eta gainera beronek 
muturreraino eramango du dokumentala dela benetako errealitatea islatzen duen zinema mota, 
fikziozko filmak sobran daudela defendatzera iritsi arte. 

5.4.6 Ondorioak 

Filmaren forma orokorra narratiboa da, egoera erreal batzuen dramatizazioa egiten du 
egileak. Hala ere, forjatzen duen historiak ez du argumentu garaturik, eta ez du eraikitzen 
pertsonaien izaera psikologiko konplexurik. Muntaketak kontinuitatearen eredua jarraitzen du 
funtsean, baina halakoan funtsezkoak diren zenbait arauren hausketa nabarmenekin. Tarteka 
azaltzen den beste egitura kategoriala da, eta narratibotasunaren euskarri moduan agertzen da. 
Forma orokorra eraikuntza narratiboak kategorialaren aurka burututako saiotzat har daiteke, 
halako hibridotasun partikularra erdietsiz. 

Filma errealismo dokumentala edo historikoaren aitzindarietarikoa da, mundu historikoan 
dauden leku eta pertsona batzuk errealki existitu egiten diren konstantzia ematen du. Bide batez, 
elementu historiko horiek enkantu eta ikusgarritasun bereziaz jasotzen ditu, errealismo hori 
“poetikoa” bihurtuz, eta hor bizi diren pertsonak naturaren aurkako desafioan sartuta baleude 
bezala jartzen ditu autoreak, haien ekintzei ikuspegi erromantikoa emanez. Bestalde mundua 
errepresentatzeko modua esposizionala da funtsean, ikuslearen ikuspuntua adierazten du filmak, 
eta nolabaiteko erreflexibotasuna eta interakzioa ere izan dezake: alde batetik muntaketaren 
diskontinuitateek filma beraren egiteko prozesuaz pentsatzera eraman dezakete ikuslea, eta 
bestetik protagonistak kamerari zuzen begira ibiltzeak filmatzailearekin (eta bide batez 
ikuslearekin) nolabaiteko interakzioa sortzen du. 

Dokumentalak “misio soziala” bete behar dueneko ideia film honekin garatzen hasten da, eta 
urte haietako dokumentalgileek indartu egingo zuten pentsamendu hau, hurrengo analizatzen 
dugun Vertov-en kasuan bezala. Honengatik Nanook Iparrekoaren ulermen zuzenak urruneko 
herri baten “gizatasuna” eta abilezia miresgarriak azpimarratzen ditu, Flaherty-k haien bizimodu 
harrigarria erakusten du. Baina irakurketa sintomatikoagoak ez zaigula haien “benetako 
bizimodua” azaltzen adieraziko liguke, zibilizazio zuriak ikusten dena baino askoz ere gehiago 
“kutsatu” dituela, alegia. 
                                                 
71 Flaherty: “(...) el punto de divergencia entre unos y otros estriba en lo siguiente: el documental se rueda en el 

mismo lugar que se quiere reproducir, con los individuos del lugar. Así, cuando lleva a cabo la labor de selección, 
la realiza sobre material documental, persiguiendo el fin de narrar la verdad de la forma más adecuada y no ya 
disimulándola tras un velo elegante de ficción, y cuando, como corresponde al ámbito de sus atribuciones, infunde 
a la realidad el sentido dramático, dicho sentido surge de la misma naturaleza y no únicamente del cerebro de un 
novelista más o menos ingenioso.” FLAHERTY, R., “La función del “documental” in: ROMAGUERA I RAMIO, 
J.,  o.c. 145 or. 



Nanook iparrekoa 
 
 

92 

Generoaren tratamenduaz gizonezkoaren ikuspegi tradizionaletik egindakoa dela filma 
konturatzen gara, protagonista printzipala bera baita, nahiz eta gizartean ere emakumea beherago 
kontsideratua egonik Flaherty-k haren jardunari buruzko kontsiderazio nahiko neutrala egiten 
duen. Bestalde, pertsonak erdi biluzik azaltzean errealismo dokumentalaren ezaugarria 
nabarmentzen da eta ez voyeurista. Eta amaitzeko, biolentziaren tratamenduaz animaliekin 
egindakoa ikusten da, biziraupenak justifikatzen duelarik beraren erabilpena. Biolentzia hori ez 
denez hurbiletik azaltzen gehienetan ez da jasotzen “biolentzia” moduan. 
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6 2-Dziga Vertov-en “Kameradun 
gizona” 

 (Celovek s Kinoapparatom) 

1929 

6.1 Sarrera: Kameradun gizona, “bigarren 
dokumentala” 

Filmoteken Nazioarteko Federazioak egindako galdekizunean Kameradun gizona historia 
osoko bigarren dokumental aipatuena da aztertu dugun Flaherty-ren Nanook Iparrekoaren 
atzetik.1 Bestalde kategoria guztietako filmen zerrendan bosgarren postuan agertzen da, hemen 
ere Nanook-en hurrengo, baina halako ospea ez zuen bereganatu Flaherty-ren filmak bezain 
azkar, ezen 60ko urteetara arte sakontasun gehiegirik gabeko joko formaltzat hartzen baitzuen 
askok.2 Garai honetan Frantziako dokumentalgileen artean ezaguna bihurtu zen Vertov-en lana, 
besteak beste Sadoul-ek haren teoriak biltzeari ekin zionetik, eta gure ikerketan aztertuko 
ditugun bi frantses zuzendarirengan eragin handia izango zuen, Jean Rouch eta Chris Marker-
engan hain zuzen. 

                                                 
1 “Errealitateko filmen” kategorian (beste kategorietako botuak kontatu gabe) Nanook Iparrekoak  22 boto jaso zituen 

eta Kameradun gizonak  17. 
2 Hau zioen, adibidez, Grierson-ek 1930ean: “The Man With the Movie Camera is in consequence not a film at all: it 

is a snapshot album. There is no story, no dramatic structure, and no special revelations of the Moscow it has 
chosen for a subject. (...) Many of the shots are fine and vital; some of the camera tricks, if not very new, are at 
least interesting; but exhibitionism or, if you prefer it, virtuosity in a craftsman does not qualify him as a creator.” 
Hemen jasota: WILLIAMS, Ch., o.c. 114-115 or. 
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Kameradun gizona egin zuenerako Vertov-ek3 esperientzi luzea zeraman zinemagintzan, 
betiere albistegietarako filmen arloan, eta sobietar dokumentalgintzaren tradizioan dauden teoria 
eta kontzeptuetariko asko berak sorturikoak dira. Batez ere, bera da «Zine-begia» (Kinoglaz) 
kontzeptuaren asmatzailea eta teorikoa, berak aldarrikatu zuen etengabe fikziozko filmen ordez 
«bizitzari buruzko filmak» egin behar zirela, eta hogei edo hogeita hamarreko urteetako sobietar 
dokumental ezagun asko bere produkzioa dira. Dokumental hauen artean Kameradun gizona lan 
esperimentala da, autoreak hala kalifikatua, «zinemaren hizkuntza propioa» sortzeko ahalegina 
hain zuzen. 

Esandakoak abangoardia artistikoen taldeen barruan sartzen du Vertov, eta marko horretan 
sortutako lan esperimental hau ez zen berehala aintzat hartua izan. Petric-ek, adibidez, ia inork 
ere ez zuela ulertu bere garaian Kameradun gizona ez Sobiet Batasunaren barruan ez kanpoan 
esateari ekin dio. Baliogabeko jokotzat eta herriak eskuratu ezinezkotzat jo omen zuten bere 
garaiko kritiko, zinemagile eta zinema-banatzaileek. Gainera Sobiet Batasunean 1917ko Iraultza 
ondoko askatasun artistikoaren epea amaitzekotan zen Vertov-ek film hau atera zuenean, eta 
jardun artistikoan aritzeko modu zuzen bakarra “errealismo sozialista” deiturikoa izango zen 
ordutik aurrera.4 Hori dela ta Barsam-ek esaten du Vertov «bere garaikoa izanik, bere garairako 
aurreratuegi zegoela, eta bere garaiaren biktima izanez amaitu zuela.»5 Filmari buruzko 
kontsiderazio kaskarrak luzaro jarraituko zuen sobietar gizartetik kanpoko kritikoen artean ere, 
kontraste handia egonik zuzendari hau eta onespen hain zabala jasotzen zuen Eisenstein-en 
artean. Denborak asko gutxitu du bien arteko aldea nahiz eta ikerlari askok luzaroan eutsi filma 
eta autoreari buruzko iritzi arinagoari.6 

                                                 
3 Dziga Vertov-en jaiotzako izena Denis Arkadievich Kaufman zen, eta 1896 urtean jaio zen Errusiako Inperio 

tsaristaren barruan zegoen Bialystok herrian (gaur egun Polonian), geto judutarrean, hiru semetik lehena izanik. 
Familiak utzi egin behar izan zuen getoa alemanen inbasioagatik berak 18 urte zituenean. 1917ko Iraultzaren 
ostean bera eta bere anaia Mikhail (Kameradun gizona  filmaren kamera-operatzailea eta protagonista) Moskun 
geratu ziren bakarrik gurasoak eta beste anaia Belgikara joanda. Bere familiari eta orokorrago judutarrekin 
gertatutakoak Vertov-en konpromiso politikoa indartuko du eta  Sozialismoari bere atxekimendu inkondizionala 
luzatuko dio. Sauzier-en arabera “bere jatorrizko kulturaren galera sublimatzeko identifikazio apasionatua sentitzen 
zuen Sobietar gizartearekin eta jarrera oso begirunezkoa zeukan Alderdi Komunistarenganako.” SAUZIER, 
Bertrand (1989): Dziga Vertov and ‘Man with the Movie Camera’. UMI, Michigan, (Tesiaren aurkezpena, 1982), 
15-16 or. 

4 Hau esaten du Petric-ek filmarekin gertatutakoaz: “As a reaction against fictional (staged) as well as conventional 
documentary films, produced during a period of intensified political suppression of avant-garde movements and 
“ideologically inappropriate” experimentation, misunderstood by its contemporaries, proclaimed “inaccessible” to 
the masses, ideologically attacked from both left and right, rejected by domestic and foreign critics as a “formalist 
visual attraction,” Vertov’s film has at last received the recognition it deserves as the most innovative achievement 
in the silent era.” PETRIC, Vlada (1988): Constructivism in Film. Cambridge University Press, 200 or. 

5 BARSAM, R., o.c. (1992) 66 or. 
6 Honelako komentarioak egiten ditu Barsam-ek: “John Grierson found Vertov an enigma, full of an enthusiasm that 

he could not define: “The Kino Eye... is only the waiter who serves the hash. No especial virtue in the waiting 
compensates for a lunatic cook.” Paul Rotha found Vertov to be “prophetic,” but incapable of going beneath the 
surface of his material. Eric Barnouw acknowledged his ingenuity and originality as a “reporter”.  Some 
commentators ignore his work entirely. Although Vertov’s work serves as one foundation for realist cinema, its 
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Erabat aurrerazalea izateko asmatua egonik, lehen ikustalditik bere ulertzeko zailtasuna 
soberan frogatzen du filmak. Muntaketa oso bereziaren bidez elementu estilistiko berri ugari 
sartzen du, eta horrek narratiba konbentzionaleko pelikulak desafiatzen ditu eta baita ere 
dokumentalen filmaketa tradizionala. Bere patua zen lehen uneko pantailaratzetik arlo guztietan 
eztabaidagarria izatea, eta azkenean, agerian edo ezkutuan, gaur esan ohi denez munduko 
zineman marka sakona egitea. Ondoren aspektu bat aipatuko dugu film honetan beste 
edozeinetan baino gehiago bistaratzen dena: Forma eta fondoa edo estiloa eta esanahiaren arteko 
arazoa. 

6.1.1 Estiloa eta esanahiaren problema Kameradun 
gizona filmean 

Aztertu dugun beste edozein filmetan baino hobeto frogatzen da honetan estiloa eta 
esanahiaren artean dagoen lotura. Forma eta fondoa elkarrekin doaz eta batak bestean eragiten 
du. Film honetan edozer gauza aztertzeko lehen arazoa da filma ulertzea, esanahi elementalenaz 
jabetuta egotea.7 Esanahi hori jaso gabe ez da erraza estiloari buruzko inolako ondoriorik 
ateratzea. Ikusiko dugunez, Vertov-ek egiten dituen teknikaren erabilpenak eta horiei ezartzen 
dizkien funtzioak bakarrik har daitezke zentzuzkotzat filmaren gure ulermena baliozkoa bada. 

Estiloa eta edukiaren arteko banaezintasuna gogoan zuen Vertov berak, ez baitzuen inolako 
zalantzarik gizarte berriak eta eduki berriek zinema egiteko forma berria behar zutela 
defendatzean. Zinemaren ordura arteko formak ez du balio egia azaltzeko, irauli egin behar da, 
sozialismoak espresatzeko forma propioak lortu behar ditu, «hizkuntza zinematiko» benetakoa 
asmatu behar du.8 Kameradun gizona aparteko ahalegina da bide horretan. Filmaren kredituetan 
hau jartzen du: 

Filmatzaile baten egunerokoaren laburpena 

Abisua ikusleei 

Film esperimental hau SESB-ean errodatua izan da 

bizitzako irudiak erreproduzitzeko xedeaz 

                                                                                                                                                
extensive reliance on editing is perhaps one reason why André Bazin never mentions Vertov and why Siegfried 
Krakauer refers to him only tangentially in a discussion of Ruttmann’s Berlin: The Symphony of a Great City.” 
BARSAM, R., o.c. (1992) 67-68 or. 

7 Hemen aipatzen ari garen “esanahia” Bordwell eta Thompson-ek «esanahi erreferentziala» eta «esanahi esplizitua» 
deitzen dituztenak dira. Autore hauek diotenez esanahi erreferentziala filmak izaten dituenetan konkretuena da, 
dagoeneko esanahia duten gauza edo tokiei eta pelikulan agertzen direnei dagokiena, eta pelikularen “gaia” esaten 
denean esanahi maila honetaz aritu ohi gara. Aldiz, esanahi esplizitua normalean “mezua” deitzen denarekin  
identifika daiteke. Ikus, BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 49-50 or. (Edo ikus ikerketa honetan 
“Metodologia” kapitulua) 

8 SAUZIER, B., o.c. 24 or. 
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azpitituluen laguntzarik gabe 

eszenatokiaren laguntzarik gabe 

Lan esperimental honen helburua da 

zinemaren nazioarteko hizkuntza benetakoa sortzea 

berau erabat bereiziz antzerkia eta literaturaren hizkuntzatik 

Vertov-ek guztiz sinesten zuen posible zela horrelako “hizkuntza” sortzea, hots, irudiekin 
hitzen hizkuntzaren parekoa izan zitekeen sistemaren bat asma zitekeela.9 Gai horietan aritzen 
diren ikerlariak ez leudeke ados Vertov-en ideia horrekin. Hauen ustez irudiak hizkuntza ahozko 
edo idatziaren laguntzarik gabe nekez adierazten du esanahi konkreturik, bakarrik zerbait 
generikoa sujerituz, eta beraz are zailago espresa lezake Vertov-ek nahi zuen bezala ideia 
abstraktuagorik. Eco-k esaten duena gogoratuko dugu, irudiak mintzaira behar duela, 
«hizkuntzazko erregistroak mezua zehazteko funtzio primarioa du, ze askotan komunikazio 
bisuala anbiguotasunez azaltzen da, era askotara kontzeptu bilakatzeko moduan.»10 

Baina Vertov ez zen ikuspegi honetakoa, konfiantza gehiago zeukan irudiaren “kodea” 
sortzeko posibilitatean, eta uste horretan gauzatu zuen Kameradun gizona. Baina film honekin 
Eco-k aipatutakoa oso kontuan edukitzekoa dela esan beharrean aurkitzen gara, Vertov-en 
asmoaren kalterako. Izan ere, haren esanahi elementalena jasotzen hasteko ez da nahikoa filmean 
bertan ikusten edo azaltzen denarekin, beste gauza batez ere ohartu behar dugulako, Vertov-ek 
konbentzioak hautsi nahi zituela eta gainera “masentzako” ikuskizuna egin. Konbentzioekin 
jarraitzen denean errazagoa izan daiteke irudien esanahia jasotzea, jendeak lehendik ezagutu 
ditzakeelako, eta “film hizkuntza” ohikoenaren konbentzioak garatuta egon zitezkeen jadanik 
Vertov-en garaian, baina ez zegoen “hizkuntza” horrekin konforme eta beste bat asmatu nahi 
zuen. 

Horrela bada, Vertov tradizio luzea zeukan ideia batek harrapatua izan zen, hots, irudiak 
berehalako esanahia eskaintzen duela, gauza gehiagoren laguntzarik gabe. Biztanleriaren bi 
herenak oraindik analfabetoak ziren gizarte hartan eta zinemaren papera funtsezkoa zela jendea 
hezteko uste izanik are tentagarriagoa zen irudiaren gaitasunetan konfiantza hain handia 

                                                 
9 Bere idazlan baten hau dio: “Durante  quince años he aprendido la cine-escritura. He aprendido el arte de escribir, no 

con una pluma, sino con una cámara. La ausencia de un alfabeto cinematográfico resultaba molesta. He intentado 
crear este alfabeto”. VERTOV, Dziga (1973): El cine ojo. (Bere eguneroko eta idazlanen bilduma) Fundamentos, 
Madril, 122 or.  

10 ECO, Umberto (1981): La estructura ausente. Lumen, Bartzelona, 297-298 or. Ondokoa esaten du beste leku baten 
Barthes-i aipamena eginez: “El hecho de que generalmente vaya acompañado de inscripciones verbales  confirma 
que el signo icónico no siempre es tan representativo como se cree; porque, aun siendo reconocible, siempre 
aparece con cierta ambiguedad, denota más fácilmente lo universal que lo particular (el rinoceronte y no este 
rinoceronte); por ello, en las representaciones que tienden a una precisión referencial, exige que se le ancle a un 
texto verbal.” ECO, U. (1981) o.c. 234 or. 
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jartzea.11 Hizkuntza berria herritar gehienek ulertuko zutelakoan zegoen Vertov, «nazioarteko 
hizkuntza zinematikoa» izango zela, baina, bizitzako paradoxengatik, analfabetoek ez bazuten 
ulertu, alfabetatuenek ere ez, hori izango zen praktikan gertatuko zitzaiona. 

Gauza da filmeko “hizkuntza” ulertzeko ez dela nahikoa filma behin ikustearekin, askotan 
eginda ere arazo ugari ematen baitu, eta nahitaezkoa dela, besteak beste, autorearen idazlanak, 
ideiak, teoriak, eta biografia bera ere ezagutzea. Garai hartako sobietar gizarteko zenbait 
xehetasunez jabetuta egotea ere ezinbesteko gertatzen da mezu batzuk jasotzeko. Horixe da hain 
zuzen film hau aztertu dutenek egin behar izan dutena zentzuzko ulermenera heltzeko. 

Guzti honen ondorioz, oso zaila da film honetan esanahi esplizituak eta inplizituak argi 
bereiztea, adibidez. 

6.1.2 Kameradun gizonaren garaia 

Sobietar gizarteko zinema-munduko jendeak, oro har, ez zuen txalotu Kameradun gizona, 
nahiz eta film hau egin orduko autore beraren hainbat lan (Pravda egunkaria erreferentziatzat 
hartuta sortutako Kino-Pravda-ren filmak) arrakasta handia lortutakoak izan. Baina Kameradun 
gizona filma ausartegia zen bere sortzapen eta muntaketan, gizarte sozialistak forma artistikoak 
ere sustraitik transformatu behar zituela uzte zuelako Vertov-ek, baina sobietar mandatariak ez 
zihoazen hain urrun.12 

Vertov-ekin ados ez zeudenen artean Eisenstein-en kasua nabarmentzekoa da. Gainetiko 
begiradak esango luke kointzidentzi handiak zeudela Vertov eta Eisenstein-en artean zinemari 
buruz: zinema sozialismoa zabaltzeko erabili behar zen ideia, masen hezkuntzarako balio behar 
zuela, muntaketak duen aparteko garrantzia, ikusle «pentsalaria» behar dela eta ez pasiboa. Hala 
ere, biek desadostasun handiak zituzten zenbait arlotan: Eisenstein-ek ez zuen inola ere 
konpartitzen Vertov-en film dramatikoei buruzko ideia, esaterako. Antzerkiaren mundutik 
zetorren, eta nahiz eta filmegintzaren ofizioa Vertov eta bere taldekoekin ikasi zuen neurri 
handian, ez zetorren bat bakarrik “gizaki bizia” filmatzearekin, Vertov-ek zioen bezala. Uste 
zuen jendea film dramatikoekin ere hez zitekeela, eta gauza biak konbinatu ahal zirela, Vertov-ek 
inondik ere ametituko ez zuen gauza. 13 

                                                 
11 Askotan pentsatu izan da irakurtzen eta idazten ez zekien jendeak irudien bidez jaso zezakeela ordezko mezua. Erdi 

Aroko monjeek ilustrazioz betetzen zituzten beren idazlanak esanez “pictura est laicorum literatura”. Baina 
hurrengo mendeetako jendea ez zen gai izango irudi haiek ulertzeko, beraien inguruko azalpenak eta komentarioak 
ez zeudenean.  Ikus, ECO, U. (1983): Beato de Liébana. Franco Maria Ricci, Milan,  61 or. 

12 Sauzier-ek dioenez buruzagiek uste zuten «kultura iraultzaileak artearen klase orientazioa alda zezakeela baina ez 
edertasunaren kontzeptu preiraultzaileak.» SAUZIER, B., o.c. 7 or. 

13 Eisenstein antzerkiaren munduan aritutakoa zen eta sartu zen zinemaren munduan hain zuzen Vertov-en Kinok-en 
taldean albistegi eta dokumentaletan parte hartuz. Vertov berak hau esaten zuen Eisenstein-ez: “Nos  peleábamos 
con él. Creíamos que la creación de un cine «intermedio» (la expresión no es mía, sino de Eisenstein) dificultaba el 
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Ez dago zalantzarik honelako ideiek etsai asko sortu ziotela Vertov-i. Honekin batera kontuan 
hartzen badugu urte haietan esperimentazio artistikoetarako askatasunaren amaiera zetorrela, eta 
horren efektuak bere bizkarrean biziko zituela, Kameradun gizona filma autorearentzat 
panorama nahiko ilunean burututako lana dela ikusten da. 14 

Kameradun gizona pantailaratu zenean Eisenstein-ek «joko formalista» zela esan zuen, eta 
kalifikazio honek ez luke izango aparteko garrantzirik garai hartan akusazio politiko ezkututzat 
har zitekeela jakingo ez bagenu. Alderdi komunistak «eszentrikotzat» eta «formalistatzat» 
zeukan guztia eliminatzeko politika hasia baitzuen, “errealismo sozialista” izeneko forma 
nagusitzen zen bitartean.15 Stalin-en garaiak ezin zezakeen utzi aurretiaz zegoen beste askatasun 
indibidual eta hainbat goreneko artista salatuak izan ziren beren lana «ideologikoki desegokia» 
zelakoan16 eta Vertov ez zen olde horretatik aparte geratuko.17 

Paradoxikoki, Vertov horrela kontsideratua zen bitartean bere filma praktikan Stalin-en 
industrializazio eta kolektibizazio programa behartua babesteko erabil zitekeen. Filmak 
industrializazio intentsiboa goratzen baitu eta sektore burgesei egiten dien kritika ere garai 
hartako mandatariek ezarriko zuten politikarekin bat etortzeko modukoa zen.18 (Ikus gehiago 
arazo honetaz “errealitatearen errepresentazioa” kapituluan “errealismo sozialistari” buruzkoan) 

                                                                                                                                                
progreso del cine de actualidades. Nos parecía antinatural la integración de los procedimientos del cine de 
actualidades con el organismo del cine interpretado.” VERTOV, D., o.c. 132-133 or. 

14 Vertov apoio guztiak galtzen hasi zen 20ko hamarkadaren azkenetan: 1927an Moskuko Goskino produkzio sailak 
despeditu egin zuen eta hiria abandonatzeko agindu zioten. Pravda-ren babesa ere galdu zuen sasoi berean. 
Ukraniara abiatu zen bere emaztea Elisabeta Svilova (Kameradun gizona  filmaren editorea) eta bere anaia Mikhail 
Kaufman-ekin (pelikularen filmatzaile protagonista) eta VUFKU produkzio etxean sartu. Produktora hau urte 
haietan Goskinok zabaldutako filmei boikota egiten ari zen. Hemen idazten du Kameradun gizona  filmaren gidoia. 
Konpainiak amaitu egin zuen Vertov-ek Goskino-rentzat egin behar zuen film bat, Hamaikagarren urtea, 
Iraultzaren hamargarren urteurrena ospatzeko pentsatua, eta horixe jarri zion baldintza bezala Vertov-i bere 
Kameradun gizona  egiteko. Vertov-ek aipatzen du VUFKU-ren estudioetan prejuizio asko aurkitu zuela filma 
burutzeko, kostata ematen ziotelarik laguntza. Tentsio oso handiaz errodatuko du filma 1928an, eta bertan izandako 
gorabeherengatik bere anaiarekin harremana etengo du. CROFTS, S. eta ROSE, O., “An Essay Towards ‘Man with 
a Movie Camera’,” in: Screen, 18, 1 zb., 1977ko Udaberria, 14 or., eta VERTOV, D., o.c. 13 eta 107 or 

15 Eisenstein berak ere jaso zituen horrelako akusazioak. Ikus PETRIC, V., o.c. 56 or. 
16 PETRIC, V., o.c. 62-63 or. 
17 Ondoko gertakizuna argigarria izan daiteke Vertov-ek Stalin-en garaian agintearekin zuen harremana ilustratzeko: 

1934an Lenin-i buruzko dokumental bat egin zuen, Hiru kantu Lenin-i, eta Vertov-ek zailtasunak izan zituen Sobiet 
Batasunean filma zabaltzeko, kanpoko beste herrialde batzuetan arrakasta handia zuelarik. Benetako arrazoia zen 
Stalin ez zegoela oso konforme filmarekin berak Urriko Iraultzan egindako lana ez omen zelako egoki azaltzen. 
Filma berreditatu egingo zuten 1938an Stalin-en hitzaldi bat sartuz Lenin-ez eta Urriko Iraultzaz mintzatzen. 
PETRIC, V., o.c. 64 or. 

18 SAUZIER, B., o.c. 17 or. 
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6.2 Estiloa 

6.2.1 Segmentazioa eta konprentsioa 

6.2.1.1 Segmentazioa 

6.2.1.1.1 Kontakizuna 

Filmaren izenburua aintzat hartuz lehen ikustaldian esan genezake hau filmatzaile baten egun 
bateko historia dela. Filmatzailea hirian gertatzen diren aktibitate eta gertakizun guztiak jasotzen 
saiatzen da, eta ez da geratuko oztopoen aurrean: lantegietara doa, meatze zuloetara, zubiak 
igotzen ditu, tximiniak ere bai, anbulantzia eta suhiltzaileen kamioiak jarraitu, aberatsak zein 
pobreak filmatu, jendea lanean zein atsedena hartzen. Filmatzailearekin batera emakume editorea 
ere bada historia honen protagonista. Bere edizio-mahaian film erroiluak aztertzen ditu, 
aukeratu, elkarrekin lotu, ondoren publikoak pantailan ikusiko duena berak egituratzen du. 

Hasieran zinema aretoa ikusten dugu jendez betetzen, proiektorearen operatzaileak aparatua 
martxan jartzen du, orkestra musika jotzen hasten da, eta zinema aretoko ikusleekin batera 
pelikularen hasiera ikusten dugu. Badirudi pelikula hiri baten bizitza erakusten duten horietakoa 
dela, “hiriko sinfonia” bat. Lotan dagoen emakume bat azaltzen da, denda itxietako manikiak, 
kale hutsak. Laster agertzen dira pertsona batzuk eta hiria itzartu egiten da. Filmatzailearen 
historiarekin batera Kameradun gizona filmaren hariak itzartzea, lan garaia, eta denbora librea 
jasotzen dituen eraketa printzipioa jarraitzen du gutxi gora-behera. 

Baina ez da erraza narrazioan aipatutako ildo nagusietatik aparte zerbait konkretuagoa 
aipatzea film honetan kontatzen den historiaz. Ikusiko dugu, adibidez, filmatzailea leku askotan, 
ia guztietan denbora berean balego bezala, fikziozko filmetako heroiak ere kapaz ez diren 
moduan. Inkoherentzia deliberatu gehiegi aurkituko dugu historia narratibo argirik osatzeko. 
Hortik aparte irudi askok behartuko gaituzte galdetzera ea zer esan nahi duten, eta hori lehen 
momentutik gertatzen den gauza da. Adibidez, lehenengo irudian ikusten dugu filmatzailea 
kamera handi baten gainean zutik, bere tripodea eta kameraz, irudi fantastikoan bezala, eta gero 
zine aretoko gortinak zeharkatzen ditu, pantaila ezkutatzen dutenak hain zuzen. Galdera bat alde 
batera utzi ezina da, “zer esan nahi ote du” horrek? 

Filmean zehar ekintza berberak ikusiko ditugu berauek filmatzen direnean, muntatzen eta 
publikoari pantailan erakusten zaizkionean, guztia desordenatuta. Pelikularen azkenerantz 
publikoa ikusten dugu filmatzaileari begira eta beronek pantailan guregana datorren mototik 
filmatzen du. Azken zati honetan egunean zehar azaldutako motibo asko agertzen dira berriro, 
beraietako batzuk kamera azkarrean orain. Gauza da, Bordwell eta Thompson-en hitzak jasoaz, 
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«Vertov-ek denboraren eskema ezinezkoa asmatzen duela, beste behin ere zinemaren 
manipulatzeko gaitasun apartekoa adieraziz. Pelikulan azaltzen den hiria bera ere ez da bakarra, 
Moskun, Kiev-en eta Riga-n filmatutako materiala nahasten baitu, kameradun heroia leku batetik 
bestera esfortzurik gabe joango balitz bezala errodajearen “egun” horretan.»19 Autoreak denbora 
eta espazioan oinarritutako kontinuitate ohikoa erabat hausten du. 

6.2.1.1.2 Egitura bikoitza 

Vertov-ek nola lan egiten zuen jakinda bistakoa da filmak egitura erabat sistematikoa duela.20 
Baina sistematizazio hori oso konplexua da. Kontuan izanik ez dagoela errotulu bat ere filmean 
bere asoziazioak deskubritzeko lan handia egin behar da. Ez da harritzekoa hau aztertu duten 
ikerlariek «korapilatsua» eta «zaila» dela esatea, Petric-ek bezala,21 edo, «askotan ikusi 
beharrekoa ulertzeko» Burch-ek komentatu zuen moduan.22 Bordwell eta Thompson-ek diote, 
«Vertov-en pelikulak esanahi esplizitu eta inplizitu ugari du, eta horietako batzuk konturatu gabe 
pasatu ahal zaizkio errusoa ezagutzen ez duen ikusleari.»23 Honelako lanean gainera ez da erraza 
jakitea noiz jasotzen duen batek zentzuzko esanahia edo mezua, edo noiz egiten duen ulermen 
traketsa.24 Horretarako erabil daitekeen irizpide orokorra da testua sistema globala bezala 
kontsideratzea, eta hor barruan dauden elementuentzat osotasunarekin koherenteak diren 
azalpenak bilatzea.25 
                                                 
19 BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 415 or. 
20 Autore guztiak bat datoz Vertov-en lan honek esanahi dentsitate handia duela aipatzean, eta zaila dela esanahien 

sare hori kaptatzea. Interpretazioaren arazoak sortzen dira hemen: ez da erraza  jakitea jasotzen ditugun esanahiak 
burutsuak ala xelebreak diren, baina jakin izanda bere leloa zela “errealitateko egintzak selekzionatzea, 
fragmentatzea eta era altuago baten antolatzea” suposatu behar dugu esanahien egituraketa sakona dagoela. 

21 PETRIC, V., o.c. 8 or. 
22 Hau dio Burch-ek: “This film is not made to be viewed only once. It is impossible for anyone to assimilate this 

work in a single viewing. Far more than any film by Eisenstein, The Man with the Movie Camera  demands that the 
spectators take an active role as decipherers  of its images. To refuse that role is to leave the theater or scape into 
revery... One may safely say that there is not a single shot in this entire film whose place in the editing scheme is 
not overdetermined by a whole set of intertwined chains of signification, and that it is impossible to fully decipher 
the film’s discourse until one has a completely topographical grasp of the film as a whole, in other words, after 
several viewings.” BURCH, N., “Film’s Institutional Mode of Representation and the Soviet Response” in: 
October, 11 zb., 1979ko Negua, hemen aipatua: PETRIC, V., o.c. 78 or.  Hau gaineratzen dio Petric-ek Burch-i: “If 
one wants to go beyond the “topographical grasp” of this film, it is necessary not only to see this film “several” 
times, but to examine each sequence and even individual shots on an analyst projector or editing table.” Idem. 

23 BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 415 or. 
24 “Interpretazioak” egiterakoan era guztietakoak izan litezke, besteak beste testuari “intentzio” ugari atxeki ahal 

zaiolako. Eco-k bereizten ditu, adibidez, “autorearen  intentzioa”, “irakurle  edo ikuslearen intentzioa”, “lanaren 
intentzioa”, eta abar. (Ikus, esaterako, ECO, U. (1995): Interpretación y sobreinterpretación. Cambridge University 
Press, 25-95 or.) Guri testua ulertzeko eta aztertzeko interesatzen zaiguna “autorearen  intentzioa” eta “lanaren  
intentzioa” esparruetan sartzen dena da.  

25 Bordwell eta Thompson-ek sarritan aipatzen dute ideia hau oinarrizko irizpide metodologiko bezala, elementu 
guztien esanahia, balioa edo funtzioa «sistemak», «harremanen eredu globalak» edo «testuinguruak» moldatzen 
duela esaten dutenean. Ikus, BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 41-44 or. 
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Horrela bada, berehala frogatzen da filma ulertzeko kontinuitate narratibotik aparteko beste 
elementu batzuen bila joan behar dela. Egitura narratiboa gortina ketsuaren modukoa da, beste 
egitura batzuk estaltzen dituena. Ideia oso aipatua da, adibidez, filmean «egitura bikoitza» 
dagoela, bata agerian eta bestea ezkutuan, deitu alde batetik «egitura narratiboa» eta bestetik 
«metaforen sarea», edo alde batetik «historia» eta bestetik «poema».26 Petric-ek forma narratiboa 
«oratoriazko eran» antolatuta dagoela dio.27 Beronek eta Sauzier-ek biek diote Vertov-ek «forma 
musikalaren» arabera moldatzen dituela gertakizunak.28 

Egitura bikoitz moduko horren ideia oinarritzat hartuz hau da gure ikuspegia: Bordwell eta 
Thompson-ek egiten duten filmen egituren sailkapenaren arabera horietako hiruren inguruan 
eraikita dagoela film hau uste dugu: egitura narratiboa, abstraktua eta asoziatiboa, baina 
funtsezko edo oinarrizko egitura asoziatiboa delarik, eta beste biak honen menpe antolatuta 
egonik. Filmeko gai nagusiak, desberdintasun sozialen kritika, zinema tradizionala eta 
dramatikoari uko egitea, gizarte sozialistaren goraipamena, filmegileak beste edozein langileren 
moduan laguntzen duela sozialismoa eraikitzen, emakumearen rol berria, guztiau irudien 
barneko osaketa edo irudien muntaketa bereziak sujeritutako asoziazioen bidez lortzen da 
ulertzea. Egitura asoziatibo horren adibiderik behinena kamera eta giza-begiaren artean egiten 
dena da, hain zuzen «Zine-begiaren» sinboloa, filmatzaile sozialistak kamera erabiltzen duela 
errealitatea hobeto ezagutzeko adieraziz, benetako “egia” jasotzeko. 

Era askotara nabarmenarazten du forma asoziatiboa autoreak, adibidez kontinuitate narratiboa 
apropos etenaz. Horrelakoetan ikusleak ez du beste erremediorik eten horrekin zer adierazi nahi 
duen autoreak pentsatzen hastea baino, hots, nolabaiteko asoziazioak egiteari ekitea baino. Izan 
ere, Bordwell eta Thompson-ek diotenez beste egitura motekin konparatuta forma asoziatiboa 
denetatik libreena da. Zaila da eredu komun baten moduko zerbait aurkitzea forma honentzat, 
adibidez forma narratiboarekin egin daitekeenaren antzekorik. Hala ere, ba omen daude bi 
printzipio orokor forma bat asoziatiboa dela susmatzeko: Alde batetik filmgileak irudiak 
multzoka eratu ohi ditu, eta horietako bakoitzak pelikularen atal batua eta autonomoa osatu ohi 
du. Beste aldetik pelikulak zenbait motibo errepikatu egingo ditu multzoen arteko lotura 
asoziatiboak indartzeko.29 Nahiz eta printzipio hauek zehaztasun handikoak ez diren 
erabilgarriak iruditzen zaizkigu Kameradun gizona filmaren “alde ezkutuaren” bila aritzeko. 

Egitura narratiboa aurrekoaren menpean badago gauza bera gertatzen da hirugarrenarekin, 
abstraktuarekin. Vertov-ek sistema hau erabiliz jasotzen dituen sekuentziak ez daude bakarrik 

                                                 
26 Sauzier-ek etengabe errepikatzen du izaera bikoitz hori, hau dio, adibidez: “One  of the feats of skill of Man with 

the Movie Camera  is that it is encoded  in such a way that it can be systematically read both in syncronic and 
diachronic terms, that is, both as a story and as a poem.” SAUZIER, B., o.c. 54 or. 

27 PETRIC, V., o.c. 19-20 or. 
28 SAUZIER, B., o.c. 432-437 or. eta PETRIC, V., o.c. 176-184 or.  
29 BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 128-129 or. 
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efektu estetikoa lortzeko helburuaz eginda, honelako formaren xede tipikoena izan daitekeena.30 
Beste gauza batzuk lortu nahi ditu, funtsean uste dugu berak «zinemaren hizkuntza berriaz» hitz 
egiten duenean honelako formaren bidez eraikitako zenbait ereduz ari dela, ze, azken baten 
berak sortutako muntaketari buruzko teoria batzuk, «tarteen teoria» adibidez, justu honelako 
forman konkreta daitezke. Horrelako muntaketekin nahi du ikuslearen pertzepzioan eragitea. 
Irudien joko berezien bidez ikuslearengan kontzientzi mota desberdinak lortu nahi lituzke: 
lotatik itzartzea bitarteko kontzientzi mota, egoera hipnotikoa, pertzepzioaren “shock-ak” eragin 
ikuslearengan berau prestatzeko ondoren datorren sekuentziaren baterako, hots, “era 
subliminalean” eragin ikuslearengan. Honelako jokabideaz nahi duena da ez ikuslea 
manipulatzea edo engainatzea, film dramatikoek egiten dutena bere ustetan, baizik eta ikuslea 
kontziente egitea nola funtzionatzen duen benetan zinemak. 

Beraz egiten dugun filmaren ulermena esandako egitura hauen existentzian oinarritzen da. 

6.2.1.1.3 Sekuentziak, segmentuak eta zatiak 

Filmaren hiru zatiketa egingo ditugu, eta txikienetik luzeenera hauek dira: sekuentziak, 
segmentuak eta zatiak. Sailkatzeko erabiltzen dugun irizpidea gaia da, ze egitura asoziatiboaren 
eratzeko printzipiorik orokorrena gaiaren araberako multzoak egitea dela esan dugu gorago, eta 
Vertov-ek askotan biltzen ditu gertakizunak ez hari narratiboak gidatuta, gairen batekin duten 
loturagatik baizik. Sekuentziak eta blokeak osatzeko eredua Petric-engandik jaso dugu. Berari 
jarraituz 55 sekuentziatan partituko dugu filma, lau zatitan bilduak. Eta segmentuak osatzeko 
Sauzier-en banaketa hartu dugu aintzat, nahiz eta berak egiten duenarekin gureak desberdintasun 
batzuk badituen.31 

Petric-ek adierazten du egitura narratibo argitik ihes egiten duen filmaren segmentazioak 
neurri baten arbitrarioa izan behar duela nahitaez. Eta aipatzen ditu zenbait desadostasun 
segmentazioen banaketan hori dela eta ez dela. Dena den Vertov-ek berak egin zuenean banaketa 
bat filmari zati bakoitzean nolako laguntza musikala eman behar zitzaion agintzeko 46 zati egin 
zituen, eta laguntza musikalak ez du zertan joan sekuentziekin batera baina askotan bat dator 
Petric eta Sauzier-ek egindako partiketarekin.32 

                                                 
30 Izatez sekuentzia horietan efektu estetiko inportantea lortzen da, baina Vertov-entzat hori ez da helburu nagusia, 

bere idatzietan esaten duen moduan, «lo útil debe coincidir con lo bello». VERTOV, D., o.c. 109 or. 
31 Ikus SAUZIER, B., o.c. 64 or. Sauzier-ek egiten duen banaketan aparte jartzen ditu sarrera eta 1. segmentua, bere 3. 

segmentuak gureak baino sekuentzia bat gehiago du, bere 5. segmentuak gureak baino sekuentzia bat gutxiago 
(planoren batzuk gora-behera, ze sekuentzien osaketa ere ez da erabat berdina), bere 7. segmentuak ere sekuentzia 
bat gutxiago du, eta guk egiten dugun 8 segmentuak berarentzat zati bi ditu, (8. segmentua eta amaiera). Croft eta 
Rose-k zazpi zatitan segmentatzen dute filma. Hala ere, esan dezakegu funtsean irizpide berdintsuen arabera 
banatuta daudela guztiak. 

32 Hemen azaltzen da Vertov-en zatiketa hori: TSIVIAN, Yuri, “Dziga Vertov’s Frozen Music,” in: Griffithiana  45 
zb., 1995eko Urria, 92-120 or.  
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Hau da guk egiten dugun banaketa: 

Sarrera 

1. segmentua: filmatzailea zinema aretora doa 

1. Sarrera 

2. Zinema aretoa 

3. Ikuslegoaren helduera 

4. Orkestra jotzen hasteko prest 

5. Orkestra jotzen hasi 

Lehen zatia 

2. segmentua: emakumea itzartzen da 

6. Goiza hirian 

7. Emakumearen itzartzea 

8. Etxegabeak kalean lotan 

9. Emakumea garbitzen eta begiak itxi eta zabaltzen 

3. segmentua: hiria martxan hasten da 

10. Kaleko trafikoa 

11. Lantegia eta langileak 

12. Bidaiariak eta oinezkoak 

13. Leiho-tapak eta dendak zabaltzen 

14. Ibilgailuak eta oinezkoak 

15. Andereak zalgurdian 

16. Mugimendu izoztua 

17. Edizio-gela 

4. segmentua: “bizitza den bezala”, kaleko trafikoa, ezkontza, dibortzioa, heriotza, jaiotza, 
istripua 

18. Trafikoa kontrolatzen 

19. Ezkontza eta dibortzioa 

20. Heriotza, ezkontza eta jaiotza 

21. Trafikoa, igogailua eta filmatzailea 

22. Kalea eta begia 

23. Istripua kalean 

24. Suhiltzaileak eta anbulantzia 
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Bigarren zatia 

5. segmentua: langileria eta makinak 

25. Lan mota batzuk 

26. Manufaktura prozesua 

27. Eskuak lanean 

28. Meatzariak 

29. Altzairu langileak 

30. Argi-indarraren planta eta makinak 

31. Filmatzailea eta makinak 

32. Trafiko kontrolatzailea eta bozina 

33. Makinak geratzen 

6. segmentua: Jendea denbora librean 

34. Garbiketa eta txukunketa 

35. Denbora libreko eginkizunak: hondartza, igerian, magoa amarruak egiten, tiobiboa 

36. Kaleko berripapera 

37. Kirol pista eta zelaiko jardunak 

38. Igerian eta gimnasian 

39. Jendetza hondartzan 

40. Magoa 

41. Argaltzeko ariketak 

42. Saskibaloian 

43. Futbolean 

44. Motorrean eta tiobiboan 

Amaiera 

7. segmentua: jendea dibertsioan 

45. Manuela Berdea 

46. Garagardo-taberna 

47. Lenin-en kluba 

48. Tiroketa galeria 

49. Lenin-en klubean irratia entzuten 

50. Ekitaldi musikala koilara eta botilez 

51. Kamera bizirik bailego 
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8. segmentua: gizarte berria geldiezina da 

52. Ikusleak eta pantaila 

53. Bolshoi antzokia hondatzen 

54. Abiadura azeleratuz 

55. Editorea eta filma 

Sarreran filmaren gai nagusiari ematen zaio hasiera, filmatzailea bere kamerarekin, eta 
zinema aretoa azaltzen da, gero azkenean berriro agertuko den gauza. Sarrera amaitzen da 
filmaren proiekzioari laguntzen dion orkestraren ekitaldiarekin, pelikula hasi dela adieraziz. 
Lehen zatian goizean goizko panorama urbanoa azaltzen da, lagun gutxi batzuk kalean direla. 
Filmatzaileak bere lanegunari ematen dio hasiera, lantegietako makinak martxan jartzen dira, 
ondo eta hain ondo bizi ez den jendea azaltzen da, emakume editorea agertzen da, jaiotza, 
ezkontza eta heriotza tartekatzen dira. Bigarren zatian lan mekanizatuaren goraipamena egiten 
da, eskuak, makinak, langileria. Halako baten makinak geratu egiten dira eta denbora libreko 
aktibitateak azaltzen, kirolak, hondartza, ekitaldi musikalak, tabernak, langileen “Lenin kluba”. 
Amaieran berriro itzultzen gara zinema aretora, eta filmean zehar azaldutako elementuak 
agertzen zaizkigu pantailan, gizarte berria martxan doala adieraziz, geldiezinezko abiaduran.33 

6.2.1.2 Konprentsioa 

Ondoren adieraziko dugu nola konprenitu edo ulertu dugun guk filma. Ustez hau litzateke 
filmaren maila esplizituena edo agiriena, baina esanahi inplizitutzat edo “interpretaziotzat” ere 
har daitezke hemengo asko. 

Sarrera 

1 segmentua: 1-5 sekuentziak: Non filmatzailea bere lana egin ondoren zine aretora doan 
jendearekin batera. Filma hastekotan da. 

Sauzier-ek dioena aintzat hartzen badugu lehen bost planoak, hau da, hasierako sekuentzia 
osoa eta bigarreneko lehen planoa, narratibaren parte edo diskurtso metaforiko moduan ulertuak 
izan daitezke.34 “Historia” baten bila joanez gero hau da ulertzeko era bat: Lehen planoan 
kamera erraldoi baten irudiaren gainean jarrita, filmatzaileak hartzen du gero hurrengo planoan 
azalduko dena, eraikin bat eta lainoak bertatik pasatzen. Hirugarren planoan bere kamera 
gordetzen du eta badoa. Laugarren planoan lanpara posteak adieraz dezake sinbolikoki berandu 
egiten ari dela, hots, lanegunaren amaierara heldu garela, eta ondorengo planoan, bosgarrenean, 
ikusten da nola filmatzailea zinema aretora doan. 

                                                 
33 PETRIC, V., o.c. 72-73 or.  
34 SAUZIER, B., o.c. 341 or. 
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Ondorengo sekuentzietan, bigarrenetik laugarrenera, kontinuitate narratiboa gehiago zaindua 
aurkitzen dugu: beraietan ikusten da nola ari diren filmaren pantailaratzerako prest jartzen dena. 
Lehenengo zine aretoa hutsik dago, eta bertako elementuak ikusten ditugu, ateak, gortinak, 
aulkiak, kordoiak, lanparak, eta baita ere film proiektorearen operatzailea pelikula erroiluak bere 
lekuan jartzen eta proiektorea martxan ipintzen. Hirugarren sekuentzian publikoa sartzen hasten 
da eta aulkiak okupatzen. Laugarrenean orkestrako zuzendaria musika zuzentzen hasteko prest 
azaltzen zaigu, eta musikariak noiz jotzen hasiko itxaroten daude, denak tresna musikala 
posizioan jarrita eta adi. Proiektorearen operatzailea aparatua puntuan jartzen ari da pantailan 
proiektatzen hasteko. Eta bosgarren sekuentzian orkestra jotzen hasi da, ikusleari filma hasi dela 
aditzera emanez. 

Honaino “kontakizun” posiblea. Ikus dezagun orain zer bestelako egitura azal daitekeen, eta 
horretarako nahikoa da jakitea, adibidez, hasierako bost planoez zer dioen Sauzier-ek. 
Lehenengo planoan kamera handia dago geldi eta filmatzaile txikia igo zaio gainera bere 
kamerarekin. Honek zerbait filmatzen du eta joaten da. Zer esan nahi lezakeen honek? 
«Filmatzaile sozialista bat» lehendik zegoen kamera estatiko, sinboliko baten gainean jartzen da 
eta «errealitatea filmatzen du film burgesek egiten zutenarekin konparatuz era erradikal 
desberdinean». 35 Hau da, gizarte sozialistako filmgileak zinema kapitalista bereganatu eta bere 
erara erabiltzen duela, adibidez. 

 Bigarren planoan zerua ikusten da abiadan doazen hodeiekin eta beheko aldean etxe baten 
aurrealdearen goiko zatia. Hemen ere esanahi metaforikoa egongo litzateke gordeta, Sauzier-ek 
dioenez: 

“Lehen planoan bezala, irudiaren elementu nagusien neurriak ez dira ohikoak: zeruak koadroaren 
bi herenak okupatzen ditu, eta eraikuntzak beheko heren bat, edo gutxiago. Eraikuntzaren estilo 
arkitektonikoa iraultza aurrekoa da.” 

 Horren esanahia, ondokoa:  

“ (eraikuntzak) okupatzen duen leku txikia esanguratsua izan daiteke: iraganeko hondakina da.”36 

Bai bigarren eta bai laugarren planoan agertzen diren hodei azkarrak denboraren joana 
adieraz lezakete, eta transformazio industriala adierazten duten irudiekin lotuta daude filmean.37 
Lanpara elektrikoak gauza gehiago adierazi ahal du: 

                                                 
35 SAUZIER, B., o.c. 343 or. 
36 SAUZIER, B., o.c. 344-345 or. 
37 Hodei azkarren irudia konbentzio filmiko nahiko erabilia izaten da zineman justu denboraren iragana adierazteko. 

Sauzier-ek uste du Vertov-ek hori “flashback-a” edo  denboran atzerantz joatea adierazteko ere erabiltzen duela.  
SAUZIER, B., o.c. 345 or. 
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 “... progresua denotatzen du eta Lenin-en elektrifikatze programa arrakastatsua sinbolizatzen. 
Batera irakurrita, laugarren planoko hodeiek eta lanpara elektrikoen irudiek zera sujeritzen dute, 
filmatzailea jasotzen ari dena, edo jaso duena, sobietar gizarteak lorturiko progresua dela.”38 

 Bosgarren planoak ere interpretazio konplexua izan dezake. Filmatzailea sartzen den 
eraikuntza bigarren planoan agertzen den berbera izan liteke. Plano honetan filmatzailea azaltzen 
zaigu gortinen beste aldera pasatzen, pantailarantz. Sauzier-en ustez ekintza honek sinbolizatzen 
du baita ere zerbait fantasiazkoa, beste mundu baten sartzea, adibidez filmatzaileak zinemaren 
mundura garamatzala. Eta hau, Sauzier-en ustez, 

“...lotu daiteke arketipozko irudi poetiko batekin, ur jauzira joatearekin, edo ispiluaren 
zeharkapenarekin, beste mundu bat edo iragana esploratzearekin alegia.”39 

Lehen zatia 

2 segmentua: 6-9 sekuentziak: Non goiza iristen denean filmatzailea beste inor baino 
lehenago lanera doan, eta bere lanaz jendea itzartzen duen errealitatea benetan den bezala 
azalduz. “Emakumearen itzartzea” dakar gizarte berriak. 

 Aurreko sekuentzietatik seigarrenera kontinuitate narratibo handia dagoela ematen du: lehen 
ikusi ditugu zinema aretoko prestaketak eta musikariak tresnak jotzen hasi dira, pelikula hasi 
denaren seinalea. Berehala ematen du filmean egunaren hasiera kontatzen zaigula, kaleak eta 
parkeak oraindik hutsik daude, eta emakumea lotan. Ume jaioberriak ere lo daude erditze-etxeko 
gelan, erakusleihoetan manikiak geldi, eskekoak kalean lotan, dena dago geratuta arbolen orriak 
izan ezik, lantegia eta makinek ere ez dute mugimendu seinalerik ematen. 

Halako batean zerbait martxan hasten da. Zazpigarren sekuentzian auto bat dator kale 
bakartietan zehar eta etxe batetik tapa-tapa filmatzailea irteten da kamera eta tripodea lepoan 
daramatzala. Filmatzailea automobilera igotzen da eta badoa. Hiri kanpoaldera irten eta trenaren 
etorrera filmatzen du. Bitartean, lotan dagoen emakumea itzartzen hasten da, eta halako batean 
ohetik jalgitzen. Filmatzaileak amaitu du trenbideko lana eta beste leku batera doa. Emakumea 
jantzi egiten da. 

Zortzigarren sekuentzian filmatzaileak kalean lotan dauden etxegabeak filmatzen ditu, 
aurreko planoetan agertu den emakumearekin kontraste garbian. Bederatzigarrenean emakumea 
ikusten dugu berriro aurpegia garbitzen eta lehortzen. Oraindik zapia aurpegian duela begiak 

                                                 
38 SAUZIER, B., o.c. 346 or.  
39 Sauzier-ek ondokoa gaineratzen du: “This device, whereby a character passes from one world into another, is 

related to science fiction and fairy tales.” Eta beste leku baten: “In addition to the documentary, narrative and 
metaphoric lines of the film, there is a general underlying structure of fantastic elements.” SAUZIER, B., o.c. 382 
or. 
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zabaldu ezinik dabil eta konparazio batzuk egiten dira ondoren pertsianen zabalketarekin eta 
kameraren fokuarekin. 

Atal honetan hainbat objektu, zeregin eta motibo azaltzen dira, eta asoziazioen bidez esanahi 
multzo ikaragarria jaso daiteke, geroago ikusiko dugun bezala egitura asoziatiboari buruzko 
azterketan. Eta aurrekoarekin batera azaltzen den beste elementu inportantea forma abstraktua 
da, autoreak erabiltzen duena sentsazio mota bereziak sortu nahian ikuslearengan, 
pertzepzioarekin jokatuz, egitura abstraktuaz arituko garenean aipatuko dugun bezala. 

3 segmentua: 10-17 sekuentziak: Non hiria, edo gizarte berria, martxan dagoen baina 
oraindik aurreko garaietako ezaugarriak bizirik dirauten eta kamera-operatzaileak eta zine 
editoreak horretaz ikuslea ohartaraziko duten bide batez zinemaren “ilusio burgesa” hautsiz. 

Hiriko goizak bere mugimendu guztia erakusten du, filmatzaileak hiriaren eta gizartearen 
bizitzaren elementuak filmatzen ditu, hasteko garraioa. Azaltzen dira aeroplanoak beren 
egonlekutik irteten, tranbiak eta autobusak nabeetatik, kaleko trafikoa eta emakume bat kaleko 
bankuan lotan. Azken hau konturatzen denean filmatzailea bere bernak filmatzen ari dela altxatu 
eta joan egiten da haserre. Honek errealitatea errepresentatzeko moduarekin eta generoaren 
tratamenduarekin zerikusi zuzena du. (Kapitulu horietan azalduko dugu). 

Hamaikagarren sekuentzian lantegiak martxan hasi direla azaltzen zaigu, makinak pizteko 
palanka eta giltzei ematen zaie, tximinia luzeak ketan daude, ikatza garraiatzen ari dira langileak, 
ehunen lantegian emakumeak dabiltza, makinen mantentze lanetan ari dira beste langile batzuk, 
meatze-lantegiko igogailua gora eta behera, meatze-galerietan langileak minerala kargatzen, eta 
denbora osoan filmatzailea hara eta hona bueltaka, tximiniak eskalatzen, galerietan makurtuta, 
«bizitza den bezala» filmatzen. Orokorrean aro teknologikoaren gorapena eta mirespena 
adierazten dute eszena hauek. 

12 sekuentzia kaleko garraioaz ari da, jende multzoak, emakume nekazariak tratuan, kaleko 
bizitza, filmatzailea han ari da guztia jasotzen. 13an leiho-tapak zabaltzen, haginak garbitzen, 
dendak irekitzen, kaleko trafikoa, trafikoaren polizia, lorategiko iturria martxan, dendako 
erakusleihoan manikia bera ere txirringan pedalei ematen hasi da. Hiri osoa martxan dago beraz. 

14 sekuentzian era guztietako komunikabideak azaltzen zaizkigu, kaleko tranbiak, postaria, 
trena geltokira heltzen da eta pasaiariak jaisten eta trenak eramango du baita ere filmatzailea 
edozein lekutara han gertatzen dena jasotzeko. Bidaiari batzuk zalgurdian doaz baina 
filmatzaileak autoa hartzen du. 

15 sekuentzian zalgurdian doazenak jarraitzen ditu filmatzaileak. Sekzio hau erabiliko du 
Vertov-ek gizartean oraindik dirauten desberdintasun sozialei buruzko kritika egiteko. Adibidez, 
lehen aldean langile izerditsuak azaldu zaizkigu lanean eta azken zatian zalgurdian paseatzen 
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jendea eta hementxe azaltzen da Petric-en ustez Vertov-ek film osoan egiten duen «disimulu 
gutxieneko kritika soziala».40 

Bat-batean zaldiaren irudia izoztu egiten da. Hamaseigarren sekuentzian gaude eta pasaiariak, 
kalea, dendak, emakume nekazaria, neskatila ikusten da pelikula bandan izoztuta. Autoreak 
kontakizunaren martxa hausten du eta zinemaren prozesuaz kontziente bihurtu nahi du ikuslea. 
Zinemaren ilusioa eten da. Ondorengo sekuentzian, 17an, edizio-gelaren irudiak azaltzen 
zaizkigu: erroiluak apaletan, edizio-mahaia, emakume nekazaria pelikula bandan, bobina, 
emakume editorea, umeak buruz behera pelikula-banda bertikalean jarrita, zenbait irudi izoztu. 
Sauzier umeen irudietan ohartzen da, geroago ume hauek amarruak egiten dituen txinatarraren 
sekuentzian ikusiko ditugula berriro dio, eta bere ustez adierazten dute jatortasuna, 
maltzurkeriarik eza, eta testuinguru honetan «film egia» sujerituko lukete.41 Izan ere, Vertov-ek 
azpimarratzen du «Zine-begiak» erabiltzen duen materiala benetakoa dela, bizitzan 
aurkitutakoaren isla. 

Atalari amaiera emateko halako baten mugimendua hasten da, lehengo zaldia lauka doa 
berriro, historiaren ilusioa berpiztu da baina dagoeneko ikusleak eskarmentua jaso du. 

4 segmentua:18-24 sekuentziak: Non trafikoaren polizia joan-etorrian dabiltzan tranbia eta 
ibilgailuak zuzentzen azaltzen den, era berean jendearen bizitzaren joan-etorriak ere islatzen 
direlarik jaiotza, ezkontza eta heriotzaz ari diren ataletan, eta hiriko, edo bizitzako, mugimendua 
zenbaitetan kaotikoa ere izan daitekeela adierazten den istripuaren atalean; filmatzailea edo 
kamera beti dago bertan guzti hori jasotzen. 

Autoreak hiriko kale eta komunikabideen irudiak emanez jarraitzen du, 18 sekuentzia 
telefono-operatzaile emakumezkoarekin hasten da, eta ondoren trafikoaren polizia ikusten dugu. 
Sekuentzia honetako planorik ezagunena bere kanpo sakonera ezohikoagatik etorbide luzea 
azaltzen dena da, planoaren aurrealdean kamera dagoelarik. Ondoren dator erregistroaren 
bulegoa eta bikoteak paperak egiten, batzuek ezkontzeko, besteek dibortziatzeko. Kamera 
presente egiten da dauden pertsonen erreakzioengatik, emakume batek bere aurpegia estaltzen 
du. 

20 sekuentzian bizitzako une inportanteak daude bilduta: Hileta prozesioa ikusten dugu, 
ezkontzeko dagoen bikotea, emakumea erditze-etxe gelan, ume baten jaiotza, eraikuntzak, 
erizainak umea garbitu eta amari eramaten, ama umeari barreka. Kamera-operatzailea ospitalea 
izan daitekeen eraikuntzaren irudiaren gainean gain inpresionatuta azaltzen da hiru aldiz 
kameraren eragingailuari ematen, berarentzat ormarik ere ez balego bezala, edonon dagoela 
presente adieraziz. Hain zuzen sekuentzia honetako planorik ezagunena emakumea erditzen 

                                                 
40 PETRIC, V., o.c. 107 or.  
41 SAUZIER, B., o.c. 363 or.  
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dagoena da, berau kontsideratzen baita film osoko «planorik probokatzaileena».42 Filmatzaileak 
«bizitza den bezala» filmatzen du, irudi tabuak barne. 

Petric-en esanetan Vertov-ek ez du beti adierazten zein aldetara jotzen duen berak. Ezkontzak 
agertzen direnean bata tradizionala da, eta bikotea azaltzen da zalgurdian formalki jantzita ikono 
erlijioso bat daramatela, eta honek kontraste handia egiten du erritualik gabe erregistro bulegoan 
egiten den ezkontzarekin. Ikusleek egin ditzaten bere juzku propioak nahi omen du autoreak.43 

21 sekuentzian hiriko mugimendu ernegatua azaltzen da. Tranbiak etengabe bueltaka, 
igogailua gora eta behera gelditu gabe, telefono kabinan jendea deika, telefono-operatzailea 
kableak konektatzen. Plano bitxienetarikoa da kamera-operatzailea azaltzen zaigunekoa guri 
begira eta ez dakigu ea bera doan behera ala gu gora, sekuentzia guztiko izpirituaren adierazgarri 
den egoera (Ikus plano honen azterketa “planoen ezaugarrien” eta “ikuspuntuaren” 
kapituluetan). Petric-ek dioenez azken hiru planoek ondoren datorren sekuentziarako prestatzen 
gaituzte, kaleko kaosaren sentsazioa sortzeko egindakoa. Hiru plano hauetariko lehenean 
kamera-operatzailearen irudi subjektiboa dela konturatzen gara ziztu bizian kaletik goazela ia 
oinezkoak zapalduz, hauek gure abiaduraren aurrean korrika apartatu behar dutelarik (Ikus plano 
honen analisia interpretazioaren kapituluan, “filmaketaren etika” atalean) Ondoren tranbiak 
martxan doazen irudi zeiharra, eta hirugarrenean ikusten dugu nola hauetariko batek gainetik 
pasatzen gaituen. Prest egon liteke ikuslearen gogoa ondoren datorrena jasotzeko.44 

“Kalea eta begia” izeneko 22. sekuentzian plano oso laburren bidez (haietariko gehienak 
bakarrik segundo hamarren batzuk irauten baitute) eta begiaren lehen planoa eta kaleko irudiak 
tartekatuz Vertov-ek efektu berezia sortzen du egitura abstraktuaren erabileraren bigarren adibide 
nabarmena izanik filmean, “Itzartze” sekuentziako plano berezien ostean. 

Muntaketa abstraktu horren hurrengo, 23 sekuentzian, kontinuitatezko sistema azaltzen zaigu, 
istripua ikusten dugulako, eta «bizitza den bezala» jasotzearen adibide azpimarragarria da hau. 
Gertakizuna gradualki azaltzen da, lehenengo larrialdi deia jasotzen ikusten dugu emakume bat, 
ondoren anbulantzia gidariarekin, gero filmatzailea ikusten dugu jada martxan doan autoaren 
gainera saltatzen, kamera eta tripodea bertan daude dagoeneko prest, eta ondoren emakumeak 
telefonoa eskegitzen du. Ondoren ikusiko dugu zaurituaren aurpegia. 

24 sekuentzia hasten da aurrekoa dagoeneko erabat amaitua egongo balitz bezala, eta 
hasieran badirudi 23ko eskema errepikatuko dela baina oraingoan suhiltzaileekin. Hain zuzen 
sekuentzia honen lehen planoa suhiltzaileak txilina jotzen duenekoa da, bigarrenean suhiltzaileen 
egoitza azaltzen da, eta ikuslea pentsatzen has daiteke oraingo honetan zer gertatu den. Baina 

                                                 
42 PETRIC, V., o.c. 105 or. 
43 PETRIC, V., o.c. 108 or. 
44 PETRIC, V., o.c. 95 or. 
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hirugarrenean aurreko sekuentziako anbulantzia azaltzen da berriro, eta bistakoa bihurtzen da 
gauza nahasiagoaren aurrean gaudela. Ondorengo planoetan tartekatzen dira anbulantzia eta 
suhiltzaileen kamioiaren kalean martxan doazela eta gainera elkarren aurkako direkzioan, 
kontakizun koherenterik burutu gabe. Badirudi Vertov-ek berriro ere ikuslearen itxaropenak 
zapuztu nahi dituela, bide batez fikziozko auto lasterketen muntaketa paraleloak parodiatuz. 
Kamera-operatzailea ere zenbait aldiz suhiltzaileen kamioian azaltzen zaigu eta argi geratzen da 
beste behin ere filmatzaile protagonistak denbora eta espazioaren kontinuitatetik kanpora 
funtzionatzen duela. 

Bigarren zatia 

5 segmentua: 25-33 sekuentziak: Non azaltzen baita lan mekanizatuaren aktibitatea bere 
indar guztiaz jende gehiena lan gogorrean baina entusiasmoz ari dela ikusten delarik. 
Makinekin batera eskulanaren gorapena egiten da. Hala ere, badago jendea besteak lanean ari 
diren bitartean bizitza patxadatsua daramana. Filmatzailearen eta editorearen lana beste 
edozein langileren modukoa dela adierazten da. 

Hirugarren segmentuan garatutako desberdintasun sozialen salaketa gogortu egiten dela 
hemen uler daiteke, eta 25 sekuentziako irudien sailean kontrajartzen dira txukunduak diren 
emakumeak eta lan gogorrean ari direnak, eta une baten zorrozten ari den aizkora ikusirik ezin 
da alde batera utzi aizkora hura zertarako erabili behar ote den pentsamendua. Baina horretaz 
aparte beste erako erlazioak ere egon daitezkeela irudien artean susma dezakegu, ze une batetik 
aurrera justaposizio diferenteak ere azaltzen dira, lehenengo ikusten da, adibidez, manikura 
egiten eta ondoren editorea zinta ebakitzen. Baita ere elkarren ondoan jartzen ditu emakume 
jostuna eta filmatzailea eragingailuari ematen. Honela asoziazioz editorea eta filmatzailearen 
lana beste langileen esku lanaren pare jartzen da.45 

26 eta 27 sekuentzietan gizarteko kontraesan batzuen oihartzunak egon arren jarraitzen du 
esku lana eta filmegintza lanaren arteko konparazioaren adierazpena, eta batez ere egiten dena da 
esku lanaren ospakizuna. Muntaketa abstraktuaren beste adibide batzuk ditugu sekuentzia 
hauetan. 

Hogeita zazpigarrenean daude era honetara antolatutako atalak. Hasten da emakumezko 
langile bi azalduz, bata zigarrilloak paketeetan sartzen dituena eta bestea telefono-operatzailea. 
Bi langileak aurkeztu ondoren irudien tartekatze oso azkarra egiten da, gero eta plano 
laburragoekin, aipatutako irudi pare berbera erabiliz denbora osoan. Hau amaitu ondoren 
segundoa baino gutxiagoko planoetan eskua edo eskuak azaltzen dira aktibitate motaren bat 
egiten, mekanografiatzen, filmatzailea kameraren eragingailuari ematen, emakumeari begi 
azaletan errimela jartzen, kaxa erregistratzailea zabaltzen, eta abar. Guztira 68 plano ditu 

                                                 
45 SAUZIER, B., o.c. 380-381 or 
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sekuentzia honek, eta kondentsazio handiena 33 planotan lortzen da, denbora osoan nolabaiteko 
lanean ari diren eskuak azaltzen direlarik. Plano guzti hauek kamera azkarrean eginda daude, eta 
azkar mugitze hau edo abiadura Vertov-en jardunean gizarte modernoa eta progresuaren esentzia 
da. Aldiz, gauza estatikoak edo begira egotekoak atzerakoiak eta burgesak lirateke.46 

Hurrengo hiru sekuentziak deskriptiboagoak dira, eta azaltzen dira meatzariak, galdategiko 
langileak eta argindarraren planta. Filmatzailearen protagonismoa gehitu egiten da sekuentzia 
hauetan ze etengabe ari da korrika leku batetik bestera inolako nekerik gabe. Hain zuzen 
langileen lanari buruzko irudi ikusgarriak ikusten ditugu baina baita ere kamera-
operatzailearenak, batez ere azken sekuentzian. Hemen bera eta laguntzailea agertzen dira eta ur 
presa handi baten gainetik doan kabletik eskegitako kaxaren barruan ikusten ditugu. Nahiz eta 
filmatzailea izan protagonista nagusia editorea ere azaltzen zaigu noizbait bere lanean sekuentzia 
bitan. 

Filmatzaileak ez duela beldurrik arriskuetan ibiltzeko ere adierazten da, batez ere 
galdategiaren sekuentzian, non metal goriaren fondoan gizakien siluetak besterik ikusten ez 
diren, bata filmatzailea ahal duenik eta gehien hurbiltzen urtutako metalera eta bestea langile 
batena, besotik oratu eta handik urruntzen filmatzailea. 

Sekuentzia hauek prestatzen dute ikuslea ondoren datorrena, 31, “Filmatzailea eta makinak” 
izenekoa jasotzeko. Filmatzailearen lanaren gorapenaren gailurra litzateke, egitura abstraktua 
erabiliz egindakoa. 

Plano oso laburren bidez (0.05, eta 0.1 segundoko luzerakoak —edo beste era batera esanda, 
fotograma bat edo bikoak—) filmatzailea makinen gainean “hegaz” dabilen inpresioa sortzen du. 
Filmatzailearen irudia eta makinen irudiak tartekatuz doaz eta bata bestean integratzen dela 
dirudi. Vertov-ek lantegiko langilearekin identifikatzen du filmatzailea, jantzita doan bezala 
ikusirik, babesteko jantzia eta langileen gorrarekin, haiekin bat eginda herrialde sozialista 
eraikitzeko laguntzen.47 

32 sekuentzian filmatzaileak bere lanean jarraitzen du, oraingoan kaleko trafikoaren irudiak 
jasotzen, lurretik, bi tranbien erdian jarrita, eta haien bozina jotze etengabeaz arduratu gabe. 
Honen ostean datorren sekuentziak ematen dio amaiera sekzio honi, bertan makina guztiak nola 
geratzen diren ikusten baitugu. Amaitu da laneguna eta jendea beste zeregin batzuetara doa. 

6 segmentua: 34-44 sekuentziak: Non azaltzen den jendeak bere denbora librea nola 
aprobetxatzen duen, kritikatzen direlarik zeregin batzuk besteak goratzen diren bitartean. Zine-
begia eta zine dramatikoaren arteko eztabaida. 

                                                 
46 SAUZIER, B., o.c. 384 or. 
47 PETRIC, V., o.c. 164 or.  
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Sekzioa hasten da langileak urez garbitzen eta prestatzen ari diren sekuentziarekin. 
Ondorengo planoan orri batzuk ikusten dira haizeak daramatzala, eta Sauzier-ek dioena egia 
bada beste denbora batera eramaten gaituen irudia izan daiteke, ze ikerlari honen ustez Vertov-ek 
zuhaitzak edo orriak erabiltzen dituenean, edo espazio batetik bestera edo denbora batetik 
bestera garamatza.48 Horrela, ondoko ontziaren sekuentziak, bertan filmatzailea datorrelarik, 
gerra zibilaren garaiko egoera gogoratuko luke, batez ere garai haietako propaganda ontziak 
bezala pankarta batez apainduta datorrela ikusita.49 Izan ere, ondoren hondartzan ikusten den 
jendea bizimodu estilo burgesekotzat har daiteke, eguzkiaren hartze pasiboa Vertov-ek horrela 
ulertuko baitzukeen. Beste emakume batzuk belarrira kontu txikiak kontatzen ari dira, eta 
sentsualki jasotako berna eta gorputzen irudiak agertzen dira. 

36 sekuentziak, “lurreko egunkariarenak”, kirolei buruzko eztabaida batetaz informatuko 
luke, eta beharbada da film osoan irudiak ulertzen laguntzeko hitzak ematen diren toki bakarra, 
beste filmetako errotuluen funtzioa beteaz. “Lurreko egunkariarena” errekurtso gutxi zegoen 
garaietako gauza da, besteak beste paper eskasia eta egunkari ofizialak urritu egin ziren 
aldietakoa. Albisteak eskuz idazten ziren, eta jende askok irakurtzeko moduan jarri kaleetako 
lurrean eta ormetan.50 Kasu honetan kirolari buruzko ikuspegi desberdinez mintzatzen da. Bere 
garaian gizarte sobietar hartan batzuk defendatzen zuten errekorren hausketa kirolen helburu 
moduan, eta beste batzuk, aldiz, partehartze kolektiboa zela garrantzizkoena aldarrikatzen 
zuten.51 Sauzier-ek dio autorea bigarren ikuspegiaren alde dagoela eta hori nabaritzen omen da 
ondorengo sekuentzien tratamenduan. 

37 sekuentzia bi ikuspegi hauetariko baten arabera eginiko kirol muntaketa da: Alde batetik 
atleta indibidualak azaltzen dira, gizonezkoak eta emakumezkoak, beren aktibitatean, diskoa 
jaurtikitzen, alturako saltoa egiten, bolea-baloira jokatzen, zaldi lasterketa egiten, etab., eta aho 
zabalik dagoen publikoaren irudiak tartekatzen dira. Atletak abiada geldian agertzen dira, 
beraien ikusgarritasuna gehitzeko asmoz, baina testuinguru honetan imajinatzekoa da Vertov-ek 
errefusatu egiten zuela aktibitate baten horrelako erabilera, ikuspegi burgesaren parte izan 
zitekeelakoan. 

38 sekuentzian igerian egiten bi motatako irudiak kontrajartzen zaizkigu: alde batetik 
gizonezko batzuk ikusten ditugu saltoak egiten igerilekura abiada geldian jauziaren 

                                                 
48 SAUZIER, B., 385-386 or. 
49 SAUZIER, B., o.c. 362 or. Propaganda untziaren kontua propaganda trenekin baterakoa da eta Gerra Zibilaren 

garaiko gauzak dira. Vertov beraren zineman sartzea guztiz lotuta dago horien historiarekin. Propaganda trenekin 
batera baporeuntzi bat zebilen ibai handietatik erremolkean barkaza zinematografikoa zeramana 800 lagunentzako 
lekuarekin. Untzian filmatzaile bat zihoan Vertov-i bere jasoketak bidaltzen zizkiona. Helburua albisteak lortzea eta 
jendea biltzea zen, informazioa emanez gatazka gogor haien gorabeherez. Ikus BARNOUW, E., o.c., 49-50 or.  

50 PETRIC, V., o.c. 112 or. 
51 SAUZIER, B., o.c. 369-370 or.  
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ikusgarritasuna nabarmentzeko eta ondoren igerian egiteko ikasketa, monitore batek 
mugimenduak irakasten dituelarik. 

39 sekuentzian mota desberdinetako irudiak nahasten dira: hondartzan era askotako jendea 
dabil, alde batetik emakume batzuk lokatza ematen ari dira gorputz biluzietan, beste bat 
ezpainetako barra ematen ari den bitartean. Sauzier-ek dioenez eztabaida zegoen hondartzaren 
erabileraz garai hartan, ea zer zen egokiena, ondo pasatzea, Politika Ekonomiko Berriko jendeari 
atribuitzen zitzaiona, edo osasuna hobetzeko elementu izatea, ikuspegi sozialistaren barruko 
linea batek zioena. Horren arabera irudi hauetan lehen emakumeak langileriaren ikuspegia 
islatuko luke, eta bigarrenak, aldiz, garaiko Politika Ekonomiko Berriko burgesiarena.52 Autorea 
lehen ikuspegiaren alde zegoela ondoko planoek argitzen dute: Untzitik jendea jaisten ari da, 
haien artean filmatzailea. Gimnasioan emakume lodiak argaltzeko ariketak egiten ari diren 
planoen ostean agertzen da filmatzailea berriro, hondartzan zehar bere kamera eta tripodearekin 
eta bainua hartzen du uretan, hondartza alferkerian ibiltzeko barik osasuna hobetzeko erabiltzen 
dutenekin lerratuz.53 

40 sekuentzian mago txinatarra ikusten dugu bere amarruak egiten aho zabalik dauden umeen 
harridurarako. Sauzier-ek esaten du autoreak konparatzen duela magoa editorearekin, nolabait 
editoreak ere magia egiten duela adieraziz, errealitate berria sortu, irudien muntaketan. 

41 sekuentzian agertzen zaizkigu zenbait zeregin: emakumeak pisua gutxitzeko ariketak 
egiten, gizona pisua jasotzen, sekuentzia honetako planorik deigarriena izan daitekeena, 
esposizio anitzean egindakoa izanik pisu jasotzailearen gorputza zatikatu egiten dela dirudi 
esanahi umoristikoa sujerituz. Geroko planoetan azaltzen dira neska dantzariak barran gimnasia 
egiten, hemendik aurrera sekuentzia askotan agertuko den aktibitatea. 

42 eta 43 sekuentzietan kirolari buruzko langileriaren ikuspegia islatzen duen modua 
azalduko litzateke. Taldeka jokatzen diren joko bi azaltzen zaizkigu, bata saskibaloian 
emakumeak eta bestean futbolean gizonezkoak. Hainbat planok kamera eskuan delarik 
egindakoa dirudi, eszenei beste mugikortasun bat ematen dien gauza, noizbehinka abiada 
geldiko planoren bat tartekatuta. Irudiekin joko batzuk ere azaltzen dira muntaketa bera 
nabarmentzeko, adibidez futbol eszenaren hasieran atleta bat ikusten dugu jabalina jaurtikitzen 
eta hurrengo planoan atezainak saltoa egiten du hura harrapatzeko bezala, baina zorionez baloia 
da eskuetara heltzen zaiona. Itxuraz, berriz ere ikuslea zinemaren muntaketaz kontziente egin 
nahian burututako elkarketa. 

                                                 
52 Sauzier detaile bitxiez konturatzen da, lokatza ematen ari den emakumeak ezkerrerantz begiratzen du eta 

ezpainetako barra ematen ari denak eskuinerantz, eta ondorengo planoetan batak bestea dagoen tokirantz 
begiratzen omen dute ez onartze keinuz edo disgustura. Ikus SAUZIER, B., o.c. 360-361 or.  

53 SAUZIER, B., o.c. 370 or. 
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44 sekuentzian gehienbat irudi hauek tartekatzen dira, alde batetik tiobiboarenak eta bestetik 
motoen lasterketa. Bi lekuetan ikusten dugu kamera-operatzailea, tiobiboan bueltaka doala beste 
lagunekin batera, eta moto gainean kamera manilarrean daramala. Une baten filmatzailea 
guregana motoan datorrela ikusten dugu eta hurrengo planoan gaiaren erabateko aldaketa dago, 
itsasoa ilargipean ikusten dugulako ontzi batetik, eta ondoren pantailan hautsitako irudia azaltzen 
da, proiekzioa eten egin balitz bezala. Plano honek ebaki egiten du pantailako errealitatearen 
ekintza eta ilusioa, eta ikuslea proiekzioaren existentzia fisikoaz konturatzeko eginda dagoela 
dirudi.54 Sauzier-en ustez hemen beste esanahi bat legoke eta da motoan guregana datorren 
filmatzaileak zinema dramatikoarekin amaitzen duela, ze Vertov-ek zinema horretaz mintzatzen 
denean ironikoki aipatzen ditu ilargi erromantikoa eta antzeko elementuak.55 Bere idatzietan 
kritikatzen ditu baita ere bere garaian Sobiet Batasunean egiten ziren zine dramak, berak zioen 
bezala «Internazionalaren himnoaz amaitu arren giro hain burgesa azaltzen dutenak».56 
Hurrengo segmenturako prestatzen du ikuslea guzti honek. 

7 segmentua: 45-51 sekuentziak: Non denbora libreko zenbait aktibitate azaltzen diren, 
edariari eman edo zine-dramak ikusi baino hobea dela xakean jokatu, irakurri, irratia eta 
musika entzun, adierazten delarik. Zinema berriak ikuslearentzat esperientzia iraultzailea izan 
behar du. 

45 sekuentziak 3 plano besterik ez ditu, eta zinemari buruzko esanahia azaltzen du. Arbola-
tantaiak azaltzen dira lehenean orriak haizetan mugitzen, bigarrenaren hasieran pelikula aleman 
baten iragarkia ikusten dugu orman, kamerak gorantz egiten du eta etxearen teilatuan kartel hau 
azaltzen da: “Zinema areto proletarioa”. Esanahia argia da Petric-en ustez, «Politika Ekonomiko 
Berriari esker, melodrama interes gabekoek inbaditu dute zinema areto proletarioa».57 
Hirugarren planoa irudi zatituen bidez eginikoa da: hiriko etxeen gainean filmatzaile handi bat 
ikusten da bere tripodea eta kamera jartzen, agian, «Zine-begiak» errealitatea besteak egiten ez 
duen eran erakutsiko duela adierazteko.. 

46 sekuentzian garagardo taberna azaltzen da, jendea edaten mahai inguruan jarrita. 
Sekuentziako planorik ikusgarriena esposizio anitzaz eginiko bat da, non ikusten den 
filmatzailea garagardo edalontzi betearen barrutik irteten, «Zine-begia» alkoholetan itotzearen 
aurka dagoela adierazten duena (Ikus “esanahien” kapituluan). Badago pertsonaia baten plano 
subjektibo bat, garagardo kaxa ikusten dugu norbaitek eramana, erdi lainotsu eta oso mugitua, 

                                                 
54 PETRIC, V., o.c. 114-115 or.  
55 Hau dio Sauzier-ek, Vertov-ek 1926an idatziriko agiri bati aipamena eginez: “Thus  the image of the sea by 

moonlight, interrupted by a torn film image of that same shot, starts to make sense when we find out that Vertov 
associates the cine drama with romantic moonlight: “... two kisses, three tears, one murder, thick clouds fleeing 
under the moon...”  SAUZIER, B., o.c. 378 or.  

56 VERTOV, D., o.c. 82 or. 
57 PETRIC, V., o.c. 89 or. 
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alkoholaren eraginez eginikoa balitz bezala, oso kontrastean egongo dena hurrengo sekuentzian 
azaltzen diren xakelarien irudiarekin non fitxak beren buruz jartzen diren dagokien lekuan, 
kontraste umoretsua eginez garagardotegiko kaosa eta langileen klubeko ordenaren artean.58 

47 sekuentzian «Leninen kluba» azaltzen zaigu, denbora-pasa alternatiborako etxea. 
Aipatzeko planoa da lehena, Petric-en arabera bost planoz osatzen dena, nabari ezinak diren 
josketez egina (Ikus gehiago planoen ezaugarrien kapituluan) zeinak adierazten duen elizak 
langileen klubak bilakatu direla. Horrekin batera, sekuentzia hauen mezuak tonu ironikoa ere 
badu: taberna bezeroz gainezka dagoen bitartean, langileen klubaren barruan jende gutxi dago, 
autorea bera haien artean. Argi dago masek ez dituztela azkar aldatzen beren ohitura kultural eta 
espiritualak iraultza gertatu arren.59   

Tiroketa galerian (48 sekuentzia) azaltzen du autoreak zertan erabili daitekeen denbora librea, 
alde batetik sozialismoaren etsaien kontra prestatzeko, esate baterako nazien aurka, horrela, bide 
batez, gizarte sozialistako lehen aipatutako gaitzaren kontra ere egiten delarik, alkoholismoaren 
aurka hain zuzen. Tiroketa galerian emakume gazteak behin eta berriro tirokatzen dio swastikari, 
nazismoaren sinboloari. Geroago emakumeak diana bati tirokatzen jarraitzen du eta efektu baten 
bidez kutxan dauden botilak desagertuz doaz banan-banan, eta argi azaltzen da emakumeak 
alkoholismoa “tirokatzen” duela.60 

49 sekuentzian azaltzen den bezala Leninen klubean irratia ere entzun daiteke, garai haietako 
asmakizun berria, musika entzuteko ere aukera ematen duena. Hogeiko hamarkadako azkenak 
irrati aparatuen ugaritze azkarra ekarri zuen Sobiet Batasunean, eta analfabeto kopuru hain 
handia zegoen herrialdean berehala ikusia izan zen masak antolatzeko tresna oso indartsua 
bezala, aurretiaz zinema ikusi zen moduan. Irrati bozgorailua atal honetan erruz azaltzen den 
irudia da, izarrez inguratutako munduko fondoaren gainean, eta Vertov beraren belarriaren irudia 
bozgorailuaren gainean inprimaturik. Vertov-ek ikuspegi berberaz ikusten zuen irratiaren 
asmakizuna, eta gauza idealtzat zuen konbinatzea irratiaren berehalakotasuna filmaren ikusteko 
aukerarekin, geroagoko film-erreportariek egin ahal izango zuten gauza.61 

50 sekuentzian musikaren gorapena egiten da, hori bai, jakin egin behar nolako kontzertua: 
eskuak, koilarak, botilak, kazuelak eta abarrez egindako musika baita, langileak edo jendea 
tartekatzen direlarik. Agian musika denen gauza dela gizarte sozialistan esan nahi du, ez zinema 
aretoko musikalari prestatuena bakarrik. 

                                                 
58 PETRIC. V., o.c. 85 or. 
59 PETRIC, V., o.c. 86 eta 108 or. 
60 PETRIC. V., o.c. 110 or. 
61 TSIVIAN, Y., o.c. 93 or. 
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Gizarte berri honetan zinema ere beste era batera ikusten du jendeak, 51 sekuentzian kamera 
eta tripodea beren buruz mugitzen direla azaltzen baita, animaziozko irudien bidez. Tartekatuta 
ikusleak azaltzen dira banaka edo binaka, makinen egitekoak ospatuz bezala. Interpretazioak: 
ikerleek kamera gizaki itxuraz azaltzen dela diote, makinaren gailenpena adieraziz. Baina bide 
batez kamera ez da estatiko azaltzen zinema zaharrean bezala, orain gizarte sozialistan kamera 
bera ere mugitu egiten da. 

Amaiera 

8 segmentua: 52-55 sekuentziak: Non azaltzen den gizarte berrian dena badoala abiadan 
aurrerakuntza etengabea lortuaz eta gizarte honetan zinema errealitate hori interpretatzen 
laguntzeko tresna dela. 

Atal honetan berriro bueltatzen gara hasierako zinema aretora baina oso bestelako eran. 52 
sekuentzia bueltaka dabilen zerbaitekin hasten da, eta ezinezkoa da jakitea zer den (irudia 
geratuz gero frogatzen da alanbre-txirrika dela). Ondoren ikusleak azaltzen zaizkigu zinema 
aretoan pantailan aurrekoari begira, eta gero irudi “collage-a”, neska dantzariak/pianoa/eskuena, 
ondoren ikusleak, gizona kainoi baten ondoan prismatikoz begiratzen, publikoa zineman 
aurrekoa ikusten, telefonistak konexioak aldatzen, mekanografoak, kaleko irudiak, tranbian 
kaleko jendea eta tartekaturik ikusleak, gehienetan banaka. 

53 sekuentziak zinema zaharraren amaiera islatuko luke eta «Zine-begia» zinemaren 
garaipena. Sekuentzia filmatzailearen irudi erraldoiarekin hasten da, kaleko jendetzaren erdian. 
Diferentzia nabarmena dago filmaren lehen planotik, non kamera estatiko handiaren gainean 
filmatzaile txikia azaltzen zen bere kamerarekin, hemen, aldiz, filmatzailea bera bihurtu da 
erraldoi. Hurrengo planoan pendulua azaltzen da batera eta bestera, gizarte berriranzko 
mugimendu azkarraren adierazgarri. Hirugarren planoak adierazten du gizarte eta zinema 
zaharraren hondamena Bolshoi Antzokia erdibitzen ikusten dugunean (Ikus gero “egitura 
asoziatiboaren” kapituluan). Vertov-ek filmarentzako musika motak proposatu zituenean zinema 
aretoetan laguntzeko azken bi plano hauentzat bereziki proposatu zituen soinu batzuk, 
lehenarentzat erlojuaren jotze hilak, heldu dela denbora adieraziz, eta bigarrenarentzat orkestra 
soinu harmonia gabeak.62 

Sekuentzia honetan azaltzen da lehen aldiz pendulua abiada azkarrean mugitzen denboraren 
joana eta gizarte berriaren martxa geldiezinezkoa dela adierazteko. Sauzier-ek aipatzen du 
penduluaren irudi honetan ikusten dela Vertov bere filmetan zehar abstrakzio gero eta handiagoa 
lortzen joan zela zenbait elementurekin. Kasu honetan, adibidez, lehenagoko filmetan erlojua 
azalduko zen.63 

                                                 
62 TSIVIAN, Y., o.c. 103 or. 
63 1922an Vertov-ek erlojua azaldu zuen bere orratzak esku batek mugitzen zituela albistegi baten. Bi urte geroago 

Kino-Glaz-en, erloju bizidun bat ikusten da, orratzak atzerantz eginez. Eta handik lau urtera, Kameradun gizona  
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Penduluaren abiada azkarreko irudia ikusita hemendik azkenerainoko guztiak horrelakoak 
direla konturatuko gara. Gizarte berria geldiezina dela eta aurrera doala martxa itzelean 
adieraziko lukete. Muntaketa abstraktuz egindako atalek filmean mugimenduaren klimax 
baterantz garamatzate. 54 sekuentzian dagoen horrelako atalean tartekatzen dira, besteak beste, 
kamera-operatzailea eta orain arte filmean zehar ikusi ditugun zenbait motibo. Gehienez segundo 
bat irauten duten 64 planoz osatzen da atala, eta berauen azken zatiko 25 planoetan klimaxa 
lortzen da koadro bakarra edo bitaz osatutakoak izanik, martxan doan pasaiarien zalgurdiaren 
irudia koadro beltzak tartekatuz zatituta geratzen delarik. Kaleko mugimendu etengabearekin 
jarraitzen du sekuentziak. Gorago aipatu dugun bezala abiada gizarte berriaren eta etorkizunaren 
sinboloa da Vertov-en iritziz, eta hori islatzeko muntaketa oso azkarra burutzen du, azken ehun 
planoetako bakoitzak ez du irauten batez beste 0,3 segundo ere. 

55 sekuentzia emakume editorearen agerpen nagusia da. Edizio-mahaian lanean azaltzen 
zaigu eta tartekatuta kaleko irudiak, zalgurdia, tranbiak, eta gailurrera heltzen da editorearen 
begiak (oso plano laburrak) tranbia eta jendearekin nahastuz. Sekuentzia osoa dago abiada 
azkarrean. Azken zatian biltzen dira trena, tranbia, trafiko-seinalea, pendulua, kalea eta jendea, 
eta amaierako irudia «Zine-begiaren» sinboloa da, kameraren lentea azaltzen da erdian begia 
duela, diafragma itxi egiten delarik. 

6.2.2 Eszena-jartzea 

«Bizitza konturatu gabe» harrapatzearen printzipioa Eszena-jartzearen erabat kontra zegoen, 
film dramatiko burgesen errekurtso onartezinezkoa zela uste zuen Vertov-ek. Eta hain zuzen 
badirudi Kameradun gizona filmean Eszena-jartzea erabiltzen duenean «zinema burgesaren» 
kontra aritzeko egiten duela. 

Dena den film honetan Vertov-ek Eszena-jartzea erabatekoak, erdibidekoak, eta hori gabe 
eginiko sekuentziak burutu ditu, nahiz eta askotan ezin den zehatz-mehatz asmatu nola 
antolatuta dauden. Batzutan fikziozko filmen moduko Eszena-jartzea dago, ekintza batzuk 
burutzen dituzten aktoreekin. Beste askotan jendea da bere eguneroko bizitzako jarduna egiten 
duena, baina zuzendariaren esanak jarraituta. Eta azkenez benetako «bizitza konturatu gabe» 
harrapatu nahirik eratutako eszenak ikusten ditugu, geroago “zinema zuzenak” erabiliko zituen 
metodo berdinez. 

Fikziozko zinemaren eredua jarraituz egindako sekuentzien artean 7a dugu adibide 
argienetarikoa, “Emakumearen itzartzea”, hor ikusten dugu nola neska lotan dagoen, gero 
itzartu, garbitu eta jantzi egiten delarik. Baina badirudi Vertov-ek erabili nahi duela sekuentzia 

                                                                                                                                                
filman Vertov-ek adierazten du denbora aurrera  doala erlojua erakutsi ere egin gabe (Ikus SAUZIER, B., o.c. 323 
or.) 
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hau, besteak beste, fikziozko zinemaren funtzionamenduari mozorroa kentzeko asmoz (Ikus 
“Egitura asoziatiboa” eta “Generoaren tratamendua” atalak). 

Askotan Vertov-ek “aktore sozialak” erabiltzen ditu, hau da, bere eguneroko jardunean ari 
diren pertsonek zuzendariaren esanak jarraituz betiko zereginak egiten dituzte. Honetan sar 
daitezke filmatzailea beraren jokaera, emakume muntatzailearena, lantegietako langileenak. 

Azkenez zuzendariak aurrean duena kontrolatu gabe jasotako planoak ikusten ditugu. 
Horrelakoak izan daitezke 8 sekuentzian, “Etxegabeak kalean lotan”, edo kaleko trafikoa eta 
trenak azaltzen zaizkigun sekuentziak; 19 sekuentzia ere aipagarria da, erregistroko bulegoan 
ezkontzak eta dibortzioen tramiteak ikusten ditugu eta “zinema zuzenaren” adibide apartekotzat 
hartzeko modukoa da (Sekuentzia honek asko gogoratzen digu Fred Wiseman-ek Ongizatea 
filmean erabiltzen duen sistema). Edo azken bat aipatzeko 23 sekuentzian, “Istripua kalean” 
delakoan ikusten dugun gizon zauritua. 

Beraz Vertov-ek Eszena-jartzearen gradu guztiak darabiltza film honetan, bakoitza bere 
funtzioarekin. Eta holako sekuentzietatik aparte muntaketan bertan sortutakoak daude, 
errealitateko irudien jasoketan oinarritzen ez direnak, ondoren edizio-gelan eginiko lanean 
baizik, beste helburu batzuk dituzten joko abstraktuak asmatuz. 

6.2.3 Egitura 

6.2.3.1 Egitura desberdinak: narratiboa, asoziatiboa eta 
abstraktua 

Bordwell eta Thompson-en film egituren sailkapena aintzat hartuta Vertov-en honetan hiru 
nabarmen azaltzen zaizkigu, nahiz eta bakoitza bere ezaugarri espezifikoaz agertu, egitura 
asoziatiboa gailen izanik, “kontakizuna” baino gehiago ideien asoziazioa baita nagusi film honen 
egituraketan. Are gehiago, egitura asoziatibo hau beste baten aurka eraikitzen dela dirudi, egitura 
narratiboaren kontra hain zuzen, azken honek Vertov ez balu konbentzituko bezala. Ematen du 
egitura hau desafiatzen aritzen dela film osoan, asoziatiboaren mesedetan. Aipatutako bi hauekin 
batera egitura abstraktua deitzen duguna puntualki azaltzen zaigu une batzuetan, zinemaren 
posibilitateen goraipamena edo Bordwell eta Thompson-ek dioten bezala “ospakizuna” egin nahi 
duenean. 

Egitura hauetako bakoitzak berari dagozkion muntaketa propioak ditu, baina egia da baita ere 
muntaketa formula berberak egitura global desberdinak eraikitzeko balio dezakeela, ikusiko 
dugun moduan. Bereiztuko ditugu muntaketa analitikoa edo kontinuitatezkoa, ideien 
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asoziaziozko muntaketa eta film honetan hain partikularra den muntaketa “kinestesikoa”64 edo 
abstraktua. Ondoren banan-banan azalduko ditugu filmeko egitura desberdin hauek. 

6.2.3.2 Egitura narratiboa 

Film honetako egitura narratiboak ez dauka zerikusirik historia narratibo klasikoenarekin eta 
hori hainbat gauzatan nabaritzen da. Egitura narratiboek darabiltzaten mekanismo asko ezabatuta 
daude film honetatik salbuespen oso gutxi batzuekin, Vertov-ek ez baititu atsegin fikziozko 
zinemako errekurtso horiek. Benetako zinemak «ikusten» irakatsi behar omen du eta film 
dramatikoek «nerbioetan kosk» besterik ez omen dute egiten.65 Vertov-ek “emoziozko 
muntaketaren” ordez “muntaketa intelektuala” egiten du.66 

Film honetan “zinema klasikoaren” errekurtso tipikoa den dramatikotasuna falta da, eta hau 
protagonista filmatzailearekin zer gertatzen den ikusita frogatzen da. Ohiko filmak ikuslea 
protagonistarekin identifika dadin bilatzen du, horretarako zenbait mekanismo erabiliz, esaterako 
lehen planoaren erabilera. Gauza da film honetan ez dela agertzen filmatzailearen lehen plano 
bakar bat ere.67 Bestalde protagonista hau ez da antagonista batzuen kontra ari, ez dugu ikusten 
bere lana galaraziko dion arazo handiren bat, historian zehar gainditu egin beharko duena edo, 
eta, aldiz, denbora guztian dabil makina balitz bezala funtzionatzen, ez zaizkigu bere emozioak 
azaltzen.68 Egia esan emozio oso gutxi azaltzen da film honetan: langile batzuen, batez ere 
emakumezkoen, pozezko emozioak, mina adierazten duten erditzen ari den emakumea eta hilobi 
aurrean dagoen emakume zaharra, eta beste gutxi. Baina protagonista nagusietan, filmatzailea 
eta editorea, ez da islatzen emozio izpi txikienik ere. Gauza guzti hauek kontuan hartuta begien 
bistakoa da ikuslea protagonistekin identifikatzeko mekanismo asko apropos ezabatuta daudela. 
Ikus ditzagun ondoren Vertov-ek egitura narratiboa «burgesa» hausteko egiten dituen saio batzuk 

                                                 
64 Termino hau Petric-ek erabiltzen du Kameradun gizonaren efektu batzuk kalifikatzeko. Kinestesia pertsona batek 

bere gorputzaren mugimendua, pisua, edo kokapena perzibitzeko duen sentsazio edo zentzumenaz ari da.  
65 VERTOV, D., o.c. 61 or. 
66 Eisenstein-ek zioen: “”El cine formalista se dirige solamente a la emoción  mientras que el montaje intelectual da 

paso al proceso de pensamiento.” Esaldi honek Vertov-entzat ere guztiz balio duela uste dugu. Ondoko lanean 
aipatua: REISZ, Karel (1966): Técnica del Montaje. Taurus, Madril, 36 or. 

67 Protagonistaren papera eta identifikazio mekanismoak zinema narratibo klasikoan ikusteko begiratu: DANCYGER, 
K. (1991): Broadcast Writing: Dramas, Comedies, and Documentaries. Focal Press, Boston, 27-34 or., eta 
DANCYGER, K., eta RUSH, J. (1991): Alternative Scriptwriting. Focal Press, Boston, 3-4 or. 

68 Hau ez da bakarrik Vertov-en ezaugarria, garai hartako zinema sobietarrarena baizik. Bordwell eta Thompson-ek 
hau esaten dute: “En  los films soviéticos de los años veinte, como en El acorazado Potemkin, Octubre y La 
Huelga  de Sergei Eisenstein, ningún individuo actúa como protagonista.” BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., 
o.c. 82-83 or. 



Kameradun gizona 
 
 

121 

6.2.3.2.1 Egitura narratiboaren deuseztapena 

Sarrerari eta lehen zatiari dagozkion hiru une nabarmenduko ditugu Vertov-ek lehenengo 
historia narratiboa burutzen hasita ondoren ikuslea aho bete hezurrez uzten duena, denbora eta 
espazioaren linealtasuna hautsiz. 

Lehenengo eta behin protagonista beraren historia narratiboaren etena aipatu behar dugu 
filmean. Lehen zatiaren hasieran ematen du filmatzailearen inguruan egindako historia lineala 
ikusiko dugula. Hasierako planoak filmatzailea bere kamera eramanez eta zinema aretoan sartuaz 
sujeritzen digute jarraitu beharko genukeela “protagonistaren” historia bere eguneroko lanaren 
etapa desberdinetan zehar. Baina hasierako sekuentzietan (orkestra eta musikarien irudietaraino) 
“narratiba txiki” hori osatua dagoen arren, ondorengo filmatzailearen agerpenak edozein lekutan 
gertatutako egoerekin lotuko dira, logika gorde gabe. Egia esan, bera berragertuko da zinema 
aretoan filmaren azkenean, oraingoan ez ikusleen artean, berauek pertzibitzen duten objektu 
bezala baizik, pantailan.69 Baina historia diegetiko baten linealtasun guztiak hautsi egiten dira. 

Narratiba gune ukatuaren beste adibide bat “Emakumearen itzartzearen” sekuentzian 
gertatzen da. Emakume gaztea, itzartu ondoren, garbitzen eta janzten da eta apartamentutik 
irteteko prestatu. Petric-ek dioen bezala, «gune diegetiko hau historia narratibo osoa bilaka 
liteke, baina momentu baten lotura asoziatiboei ematen zaie bidea narrazioa alde batera utziaz. 
Hori gertatzen da emakumea aurpegia lehortzen hasten denean eta ondoren bere begien zabaldu 
eta ixtea pertsianen ireki/ixtearekin eta baita ere kameraren fokuaren fokatze eta 
desfokatzearekin konparatzen denean. Hau gertatu ondoren emakume gazteak moldatutako 
“pertsonaia” ez da agertzen gehiago.»70 

Sekuentzia hauetan itzartzen ari den emakumearekin batera protagonista filmatzailea ere bere 
lanean azaltzen da tarteka, muntaketa paralelo batez, baina ez da burutzen bi pertsonaien 
historien arteko lotura diegetikorik. Historia narratiboa deuseztatzen ari dela argiago jartzekotan 
edo autoreak tentsio handia sortzeko moduko irudia ere sartu du, filmatzailearen hanka errailean 
kateatuta dago trena abiada itzelean datorrela ikusi eta gero. Historia narratibo dramatikoak 
horrelako elementuz osatzen dira, baina Vertov-ek horrekin jolastu besterik ez du egiten, aditzera 
eman nahiez edo nolako “amarruetan” oinarritzen den berak kritikatzen duen drama-zinema. 

Hirugarren adibide bat aipatzeko “Andereak zalgurdian” izeneko sekuentzian (15ean) 
jazotzen dena ekarri behar dugu gogora. Trena heldu da geltokira eta bertan pasaiarien artean 
filmatzailea ere heldu da. Autoan sartzen da eta zalgurdietan doazen pasaiariak filmatzen hasten 
da. Horretan ari delarik filmatzen ari den zaldiaren irudia bat-batean izoztu egiten da (16an). 
“Historia” erabat hausten du, eta ondoren emakume editorea ikusten dugu. Zaldiaren plano 

                                                 
69 PETRIC, V., o. c. 91 or. 
70 Idem. 
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izoztua eta besteak editorearen ikuspegi subjektibotik eginda daudela konturatzen gara. 
Honelako etena egin ondoren geroago jarraitu egiten du historiak, emakumeak beren etxera 
ailegatzen direnean. Hemen ere espero dezakegu historiak jarraitu egingo duela, baina hortxe 
amaitzen da. Filmaren azken zatirantz zalgurdiaren irudi hauek berriro ikusiko ditugu, baina 
orain zinema aretoko pantailan.71 

Laugarren adibide bat “Istripuaren” sekuentzian datorkigu. Kontinuitateko muntaketa argiari 
esker dramatismoa eta suspensea ere sortzen ditu autoreak, eta galdetzera eramaten gaitu zer 
gertatu ote den. Anbulantzia heltzen da eta eraman egiten dute zauritua, eta hortxe bertan amaitu 
zitekeen eszena hau bere laburrean, baina autoreak ondoren suhiltzaileen irteera bat agertzen du 
eta nahasten ditu muntaketan anbulantzia eta suhiltzaileen kamioia, inolako irtenbidera iritsi 
gabe. 

6.2.3.2.2 Muntaketaren ezaugarriak 

Flaherty-rekin konparatuz Vertov-ek ez du inolako ardurarik kanpoko errealitate espazial eta 
tenporalari fidela izateko. Muturreraino eramaten du kontrako jokabidea, adibidez behin eta 
berriz handiz dio lana planteatzen duenean ezin duela gidoirik egin, ideia oso orokor batzuetatik 
aurrera. Benetako gidoia materiala bildu ondoren edizio-gelan egiten omen da, han agertzen 
baita irudien antolamendu egokiena. Itxaron egin behar du zer material duen eskuetan daukan 
hori erarik onenean muntatzeko irudiek beraiek duten potentzialtasuna aprobetxatuz, edo berak 
zioen bezala, «ikusten den horren desziframendu komunistaren hizkuntza erabiliz.»72 
Pentsamendu honen arabera badirudi “errealitatea muntaketaren bidez eraikitzen dela”. 

Aurrekoa kontuan izanda Vertov-entzat garrantzizkoena “film espazioa” da, eta beraz erruz 
darabil “Kuleshov efektua”. Chateau-k dioen moduan Vertov-ek efektu honen erabilera 
harrigarria egiten du bere filmean, bai kontinuitatezko muntaketa eta bai asoziaziozkoa 

                                                 
71 PETRIC, V., o.c. 93-94 or.  
72 VERTOV, D., o.c. 90 or. Bere idatzietan behin baino gehiagotan aldarrikatzen du «Zine-begiak» ezin duela gidoirik 

erabili, gidoiekin ezin delako bizitza kaptatu, gidoiek bakarrik zinema interpretatuan edo Eszena-jartzea erabiltzeko 
balio dutelako. Vertov-ek etengabe eutsi zion planteamendu honi eta 30eko urteak aurrera joan ahala gero ta 
zailtasun handiagoak zituen estudioetako buruekin bere proiektuak aurkezteko, haiek gidoi bat eskatzen ziotelako, 
gauzak plan batekin egin behar omen zirelako. Berak erantzuten zien gidoia euki ez arren plana bazeukala. 1939an 
egunerokoan ondokoa idatzi zuen bere filmegintza musikarekin konparatuz: “Tengo  la impresión de estar abajo. 
Frente al primer escalón de una escalera larga y escarpada. Mi violín está colocado allí arriba, sobre el rellano. 
Muevo mi arco... en el vacío. Subo el primer escalón. Pero el jefe de este escalón me rechaza y me pregunta: 
«¿dónde va usted?». Muestro mi arco y explico que mi violín está allí arriba. «Pero, ¿qué tocará usted con su 
violín? Cuéntenos, descríbanos lo que tocará. Examinaremos, corregiremos, completaremos, nos pondremos de 
acuerdo con los demás escalones, rehusaremos o aceptaremos...». Afirmo que soy compositor, que no escribo con 
palabras, sino con sonidos. En este caso, me pide que deje en paz a la gente. Y me quitan mi arco.”  VERTOV, D., 
o.c. 185 or.  
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burutzeko.73 Zuzendari sobietarrak efektu horrekin loturiko kontzeptu bat ere badu, «tartea», 
bere muntaketaren teoria oinarritzeko zutabea. Sadoul-ek esaten du Vertov-ek kontzeptu hau 
musikaren eremutik hartu zuela eta gero berak esanahi zinematografiko hutsa eskaini ziola: beste 
batzuek “raccord-a” deitu zutena, filmaren bi zatien artean plano batetik besterako pasoa.74 

 Dokumentalen arloan Vertov eta beste filmgile sobietarrak dira efektu honen erabilpenik 
zabalena egiten dutenak. Ez zaie batere ardura, nahiz eta dokumentalgintzan aritu, pantailan 
ikusten den espazioak inongo errealitate fisiko errepresentatzen duen ala ez. Film espazioa edo 
denbora errealitateren baten benetako isla diren ilusioa mantentzea bigarren mailako gauza da. 
Sobietar zuzendarien pentsamenduan pertsonaia eta leku konkretuak ez dira garrantzizkoak. Bai 
pertsonaiak eta bai lekuak zerbait orokorragoaren, abstraktuagoaren, adibideak dira. 

Vertov-en jardunean filmegintza hasieratik amaieraraino muntaketa da, edo berak deitzen 
duen moduan, «ikusgai dagoen munduaren antolaketa». Muntaketak irauten du filmaketa 
prestatzen den unetik edizio-gelan atontze definitiboa egin arte.75 Jasotzen diren irudiek 
benetakoak izan behar dute, eszenan jarri gabeak, baina zer eta nola jaso erabaki behar du 
filmatzaileak eta hortxe hasten da muntaketa. Edizio-gelan jaso diren irudiak filmgileak jakin 
behar du nola antolatu «errealitatearen esentzia» adieraz dezaten. Hemen edozein puntu espazial 
edo tenporal beste edozeinekin lotu daiteke, egilearen intentzioen arabera. 76 Beraz Vertov-ek 
Kuleshov efektuaren erabilerarik erradikalena aldarrikatzen du. Hori dela eta tipikoa izango da 
bere sisteman zati txikien bidezko muntaketa, “esentziaren” bat jasotzekotan.77 

Vertov-ek egiten dituen muntaketetan askotan ez da plano partikularrak bildu ditzakeen plano 
orokorragoaren beharrik nabaritzen, dokumental askotan egiten den moduan. Kuleshov efektua 
are erabilgarriagoa gertatzen da horrela, eta errazagoa da “historiak” sortzea ere. Sauzier-ek 
dioen bezala «batzutan Vertov-ek erabiltzen du edizioa teknika hau historia baten ilusioa 
sortzeko». Saskibaloi partidua eta futbolarena editatzean espazio-denboraren kontinuitate 
narratiboa ez ezik pertsona berriak ere sortzen dira edozein jokalariren gorputza eta hankak 
konbinatuz.78 
                                                 
73 CHATEAU, Dominique, “L’Effet Koulechov et le cinéma comme art”, in: Iris, 4. bol., 1 zb., 1986ko 1. seihilekoa, 

93 or. 
74 Hau dio Sadoul-ek: “Pour Vertov l’emploi de l’intervalle, de la collure d’un bout de film à un autre, conduit à la 

construction d’un temps filmique et d’un espace filmique, différents du temps réel et de l’espace réel.” SADOUL, 
G., o.c. 62 or. 

75 VERTOV. D., o.c. 80-81 or.  
76 Vertov: “El «Cine-ojo» utiliza todos los medios de montaje posibles, yuxtaponiendo y pegando mutuamente 

cualquier punto del universo en cualquier órden temporal, violando, si es preciso, todas las leyes y hábitos que 
presiden la construcción del film.”  VERTOV, D. o.c. 99 or. 

77 SAUZIER, B., o.c. 394 or., txosten hau aipatuz: Béla Balázs, Der Sichtbare Mensch, ondoko lanean agertzen dena: 
FELDMAN, Seth (1978): Evolution of Style in the Early Work of Dziga Vertov. New York, Arno Press. 

78 SAUZIER, B., o.c. 415-416 or. 
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Vertov efektu honen bidez filmeko protagonista nagusia ere aldatzera heltzen da, kontinuitate 
klasikoan kasu hauetarako erabiltzen den sistemari, “raccord”-ari, kasurik egin gabe. Sauzier-ek 
egiten duen obserbazioan, 32. sekuentziako une batez Vertov berak betetzen du filmatzailearen 
papera ordura arte ia film osoan bere anaia Mikhail Kaufman-ek eginikoa, baina ez dio 
garrantzirik ematen bien jantziak oso desberdinak izateari.79 

Kuleshov efektua asko erabiltzen da publikoa edo ikusleak azaltzen diren sekuentzietan: 
zinema aretoan, pantaila agertu ondoren askotan ikusleen lehen planoak tartekatzen dira, kirol 
aktibitateetan atleten irudi ikusgarrien ostean ikusleak azaltzen, mago txinatarraren eszenetan 
umeak. Zine aretoaren kasuan batzutan ikusten dugu pantaila eta publikoa biltzen dituen plano 
orokorra, baina beste kasuetan ez da horrelakorik gertatzen. Asmatu egin behar dugu nolakoa 
den espazio orokor irudikatu hori. 

Metodo honen bidez jendearen gorputz jarrerak eta keinuak nahi dituen bezala erabiltzen ditu 
Vertov-ek, nahi duen zentzua emateko. Adibidez, Sauzier-ek dioenez 39. sekuentzian hondartzan 
dauden emakumeetako batek bestearen jarrera ez duela begi onez ikusten adierazten omen da. 
(Ikus orri oineko 52. oharra). 

Horregatik esango genuke film honetan muntaketa egiteko sistemarik erabiliena dela hau. 
Batzutan irudien bilketa horrekin nolabaiteko kontinuitate tenporala eta espaziala adierazten da, 
baina besteetan “Kuleshov efektua” lotura asoziatiboa edo abstraktua burutzeko erabiltzen da.80 
Baina goazen orain kontinuitatezko edizioarekin aurrera, ze Vertov-ek estilo errusiarra ez ezik 
estilo amerikar klasikoa gogora dakarten muntaketa motak ere erabiltzen ditu. 

6.2.3.2.3 Kontinuitatezko muntaketa 

Zettl-ek kontinuitatezko muntaketaz egiten duen bereizketa interesgarria gerta dakiguke 
Kameradun gizona filmeko kontinuitate narratiboa aztertzeko: 81 

Muntaketa analitiko sekuentziala: Honelako muntaketak ekintzaren bilakaeraren une 
printzipalak bere sekuentzia naturala jarraituz berreraikitzen ditu, ekintzaren kausa-efektua 
erlazioa argi utziaz. Ezin izaten da aldatu une horien ordena, beste kausa-efektu erlazio 
desberdin bat agertzea nahi ez bada. 

Muntaketa analitiko sekzionala: Gertakizunaren une bat edo batzuk geldiarazi egiten dira 
denbora batez, eta aukeratutako une hori ikuspuntu desberdinetatik agertzen du. Gertakizunaren 
sekzio desberdinak erakusten ditu, unearen konplexutasuna islatuz. 

                                                 
79 SAUZIER, B., o.c. 416-417 or. 
80 SAUZIER, B., o.c. 415 or. 
81 Ikus ZETTL, H., o.c. 313-325 or. 
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Batzutan ez da erraza jakitea Vertov-ek erabiltzen duen kontinuitatezko muntaketaren 
formula zenbateraino den estilo batekoa edo bestekoa, behin baino gehiagotan biak nahasten 
dituela baitirudi. Adibidez, Sauzier-ek aurkitu du Kameradun gizona filmean «kontinuitate 
arauen arabera» egindako zenbait eszena labur, bata 7 sekuentziaren azkenean, non emakumea 
ohetik jagi den eta kamerari lepoa emanda janzten ari den. Honela doa planoen segida: 

183. Emakumearen erdiko planoa, atzez dago, bere gaueko jantzia kentzen eta sostena janzten. 

184. Eskuen lehen planoa, emakumea atzez orain ere, bere sostena lotzen 

185. 183an bezalako enkoadrea. Sostena jantzita. 

186. 184an bezalako enkoadrea. Sostena jantzita. 

187. 183an bezalako enkoadrea. Bere alkandora janzten du. 

Badirudi hemen gauza biak egiten direla, ekintzaren une printzipalak aukeratu eta bestalde 
une berberak ikuspuntu desberdinetatik eman. Sauzier-ek dioenez irudien errepikapenaren logika 
hau garai isileko kontinuitatearen logika da: 

“(...), enkoadreak errepikatzen dira seguru egoteko ikusleak ez duela galtzen egintza. Geroago, 
soinua etorri zenean, beronek irudiarekin sinkronikoki parekatuz indartu egiten zuen bisualki 
ikusten zena, eta orduan horrelako errepikapenak eliminatuta geratu ziren.” 82 

Beste askotan errazagoa da bereiztea bi muntaketa horietatik, sekuentziala ala sekzionala 
erabiltzen duen Vertov-ek. Hala ere, berezitasunak daude beti bere muntaketan. 

6.2.3.2.4 Muntaketa sekuentzialak 

Muntaketa sekuentzialaren barruan zenbait mota desberdin bereiz ditzakegu, Sauzier 
jarraituz. Jenerala deituko diogu gauza orokorrenetatik detaileetara igarotzen denari eta 
induktiboa alderantzizkoari. 35 sekuentzian, hondartza lehen aldiz azaltzen denekoan ikusten da 
muntaketa jeneralaren adibide bat. 15 plano azaltzen dira eszena honetan eta hasierakoen segida 
honela doa: 

977. Plano orokorra. Hondartza eguzkia hartzen ari den jendez beteta. 

978. Erdiko planoa. Emakumea bikinian eguzkia hartzen. 

979. Erdiko planoa. Emakumea eguzkia hartzen. 

980. Lehen planoa. Emakume baten bernak. 

981. Plano orokorra. Hondartza jendez beteta. 

982. Erdiko planoa. Emakumea hondartzan. 

983. Erdiko planoa. Gizona eta emakumea hondartzan. 

                                                 
82 SAUZIER, B., o.c. 399-400 or. 
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Sekuentziako ondorengo planoetan tartekatzen dira orokorrak, erdikoak eta lehenak ordena 
desberdinetan. 

Beste adibide laburragoa filmaren hasieran aurkitzen da, 2 sekuentzian, zinema areto hutsa 
aurkezten zaigunean, 6tik 12rako planoetan, non plano orokorretatik lehen planora pasatzen den. 

Muntaketa induktiboaren adibide bat 11 sekuentzian azaltzen zaigu, meatze konplexua 
agertzen den eszenan.83 Berau gradualki ikusten dugu detaileen bidez: 

274. Meatzeko igogailua. 

275. Meatzariak minerala deskargatzen. 

276. Meatze galerian zaldiak bagonetatik tiratzen du. 

277. Langileek tiratutako karretak gure gainetik pasatzen dira. 

278. Filmatzailea lurrean etzanda dago bere ondotik pasatzen diren karretak filmatzen. 

279. Meatze konplexua zeruaren kontra siluetan. 

6.2.3.2.5 Ekintza desberdinak gurutzatzen diren muntaketa sekuentzialak: Paraleloak, 
gurutzatuak, eta beste 

Muntaketa paraleloa hainbat aldiz erabiltzen du Vertov-ek bere filmean, nahiz eta kontinuitate 
narratibo orokorrarekin zer egiten duen ikusita susmatzekoa izan muntaketa hauetan ere antzeko 
gauzak egingo dituela, hau da, behin baino gehiagotan ekintza paralelo hauek irtenbide gabe 
utziko ditu edo errelatoa luzatu gabe. 

Muntaketa paralelo “klasikoek” lehenago edo geroago amaiera komun batera eramaten dute, 
baina Vertov-entzat ez da izan egina konbentzio hori, edo ekintza paralelo horien arteko lotura 
egiten badu, agian ez da lotura narratiboa, asoziatiboa baizik. Hori gertatzen da, adibidez, 
“Itzartzearen” sekuentzietan, lotan dagoen emakumea eta trenaren etorrera filmatzera joan den 
kamera-operatzailearen artean. 

Istripuaren sekuentziak dira ekintza desberdinak asko nahasten direneko lekua. Bertan doaz 
tartekatzen telefonoz ari den emakumea, anbulantzia, filmatzailearen autoa, istripuaren biktima, 
eta suhiltzaileak. Esan dugu lehenago hemen dagoela filmeko suspense une bakanetariko bat. 
Honela doa planoen erreska: 

545. Erdiko plano laburra. Emakumea telefonoz hitz egiten. 

546. Erdiko planoa. Anbulantziako gidaria. 

547. Detaileko planoa. Emakumea telefonoz hitz egiten. 

548. Lehen planoa. Anbulantzia. 

                                                 
83 SAUZIER, B., o.c. 401 or.  
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549. Detaileko planoa. Emakumea telefonoz hitz egiten. 

550. Plano orokorra. Filmatzaileak autora saltatzen du. 

551. Lehen planoa. Eskuak aurikularra eskegitzen du. 

552. Plano orokorra. Anbulantzia filmatzailearen autoak jarraituta. 

553. Erdiko plano laburra. Istripuaren biktima. 

554. Erdiko plano laburra. Anbulantzia. 

555. Erdiko plano laburra. Istripuaren biktima. 

556. Erdiko planoa. Anbulantziako laguntzaileek atea zabaltzen dute. 

557. Erdiko plano laburra. Istripuaren biktima. 

558. Detaileko planoa. Kameraren lentearen barrutik begi irritsua ikusten. 

559. Erdiko planoa. Istripuaren biktima eta erizaina. 

560. Lehen planoa. Suhiltzaileak jotako kanpaia. 

561. Plano orokorra. Suhiltzaileen estazioa, kamioiak. 

562. Erdiko planoa. Anbulantziaren atzeko ateak ixten. 

563. Erdiko planoa. Suhiltzaileen kamioia martxan. 

564. Plano orokorra. Anbulantzia martxan. 

Ondorengo 18 planoetan alternatzen dira anbulantzia eta suhiltzaileen kamioia, dagoeneko 
sekuentziala ez baizik sekzionala litzatekeen muntaketaz, ekintza berdinei bueltaka baino ez 
baita ari egilea, eta ez dugu beraien amaierarik ikusten. Guzti honetatik ateratzen dugun 
ondorioa hau da: Sekuentziaren lehen partean Vertov-ek, gutxi gora-behera, eredu “klasikoaren” 
arabera egiten du muntaketa, efektu dramatikoak eta suspensea lortuz. Baina bigarren partean 
autorea saiatzen da konbentzio hauekin hausten. Eszena amaitu balitz anbulantziak zauritua 
daraman planoarekin errelatoa itxia zatekeen, baina Vertov ez dago hori egiteko prest. Sauzier-ek 
dioenez anbulantzia eta su-kamioiaren arteko muntaketan autoreak Griffith-en pertsekuzio 
eszenak ditu gogoan, eta haietako efektua apurtzea du helburu: Ez dago irtenbide narratiborik, 
eta gainera anbulantzia eta suaren kamioia bata bestearen aurkako direkzioan jartzen ditu, 
ironiaz edo erabiliz mekanismo hori.84 

Vertov-ek erabiltzen duen muntaketa gurutzatuaren beste adibide oso ugaria da jasoketa bat 
hainbat zatitan banatzea eta tarteka beste jasoketa baten zatiak sartzea. Hauek dira adibide 
batzuk: 11 sekuentzian filmatzailea lantegiko tximiniara igotzen ari da eta tartekatuta lantegiko 
makinak nola martxan jartzen dituzten ikusten dugu. 15 sekuentzian lokomotoraren gurpilak 
martxan hasten diren bitartean filmatzailea bizimodu oneko pasaiariak jarraitzen ditu bere 
zalgurdian doazela. 17 sekuentzian edizio-mahaiko bobinak martxan dabiltzan bitartean 

                                                 
84 SAUZIER, B., o.c. 410-411 or. 
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emakume editoreak zinta zatietan arakatzen du argi kutxatik pasatuz, eta une bertsuan irudi 
izoztuek bizitza hartzen dute. 36 sekuentzian kale-lurreko kirol egunkaria zabaltzen ari deneko 
jasoketa luzeari tartekatzen zaizkio zenbait detaile. (Holako beste adibide bat 51 sekuentzian 
dago, kamera eta tripodea “bizirik” baleude bezala mugitzen direnean jendearen algara artean, 
baina egitura asoziatiboa eraikitzeko denez eta ez narratiboa ondorengo atalean ikusiko dugu). 

Behin baino gehiagotan elkarketa hauek narrazioa aurrera eramateko ez ezik lotura 
asoziatiboak egiteko erabiltzen ditu Vertov-ek. Hau ondo ikusteko beste adibide bat dakargu, 
hain zuzen 20 sekuentzian autoreak egiten duen tartekatzea lau ekintzen artean: hari luzeena 
erditze-gelan gertatzen denak osatzen du, eta emakume bat azaltzen da erditzen eta umearekin, 
guztira 7 plano daudelarik ekintza honetaz; hileta, ezkontza eta kamera-operatzailea ikusten 
ditugu tartekatuta hiruna planotan, guztira 16 planoz osatutako sekuentzian. Sauzier-ek dioen 
bezala narratiboki irakurtzeko modukoa da sekuentzia, jaiotza bat gertatzen den une berean beste 
batzuk ezkontzen ari dira eta beste batzuk hil egin dira, eta «Zine-begiko» filmatzaileak guztia 
jasotzen du. Baina irakurketa asoziatibo ugari ere izan dezake sekuentziak, ume jaio berriak 
sobietar gizartea sinbolizatzen du, eta ikono erlijiosoa hartuta ezkontzera doan bikoteak 
iraganeko gizartea, azken hondakinetan dagoena, hiltzekotan.85 

Ekintza biren muntaketa gehiago ere badago filmean, baina gero ikusiko dugun bezala, 
muntaketa sekzionalaren barruan sartzea litzateke egokiena. 

6.2.3.2.6 Muntaketa sekuentziala kateatuen bidez 

Kasu batzuetan muntaketa sekuentziala kateatuak erabiliz egiten du Vertov-ek. Nahiz eta 
kateatua ez den erabiltzen askorik filmean zehar zenbait kasutan agertzen da zinemaren 
gaitasuna adierazteko funtzioa balu bezala. Ondokoak dira adibide batzuk: kateatuaren bidez 
mago txinatarra “gauzatu” egiten da arbola multzoaren aurrean, berak beste gauza batzuk 
agerrarazi baino lehen; zementuzko plataforma hutsean bat-batean ariketa fisikoak egiten ari 
diren emakumeak agertzen dira; igerilariak ur azalean “sortu” egiten dira; itxita dagoen tiobiboa 
magikoki zabaltzen da; eta “Pivnaia” izen errusiarra “Bierhalle” alemana bihurtzen da, 
garagardotegia.86 Nahiz eta eszena hauen muntaketa kontinuitatezkoa den, hauekin sortzen den 
esanahia “narratiba” sortzeko baino gehiago ideien asoziazioa egiteko da. Horregatik aipatuko 
ditugu berriro egitura asoziatiboaren atalean. Bestalde, kateatuak muntaketa sekuentzialak 
egiteko ez ezik, sekzionalak egiteko ere erabiltzen dira, ondoren ikusiko dugun moduan. 

                                                 
85 SAUZIER, B., o.c. 412-413 or.  
86 PETRIC, V., o.c. 115 or. 



Kameradun gizona 
 
 

129 

6.2.3.2.7 Muntaketa sekzionalak 

Vertov-ek kontinuitatezko muntaketa egiten duenean askotan darabil sekzionala, une 
berberaren ikuspegi desberdinak azpimarratzea nahi balu bezala. Horrelakoak dira, adibidez, 
hasierako sekuentzietako batzuk proiektorearen operatzaileak pelikula jartzen duenean, 
proiektatzen hasi behar duenean, eta musika orkestra ere hasteko dagoenean eta aktuatzen 
duenean. Hala ere, ez da erraza muntaketa hauek “klasikotzat” hartzea, besteak beste Vertov-ek 
erabiltzen duen kontinuitate motan ez delako errespetatzen pertsonaien “raccord-a”. Hau da, 
Vertov-ek antola dezake ekintzaren kontinuitatea hainbat pertsona erabiliz edo zenbait objektu, 
zenbait auto, adibidez. Ikus dezakegu tren geltokitik irteten diren zalgurdien sekuentzia. 
Garrantzizkoena da ekintza eta ez zein pertsonaia zehatz edo auto zehatz azaltzen den. Baina 
muntaketa sekzionalaren beste adibide batzuk argiagoak dira. 

6.2.3.2.8 Muntaketa sekzionala errepikapenaren bidez 

Errepikapena deitzen zaio planoen segidan aurreko ekintza, edo objektuaren mugimendua, 
bere osotasunean edo zati baten berriz agertzeari. Burch-ek denboraren kontinuitatean “raccord-
aren” falta moduan definitzen du, denbora atzeratu edo errepikatu egingo balitz bezala.87 Adibide 
argia ondokoa litzateke, muntaketa paraleloa aprobetxatuz egindakoa. 49 sekuentzian gaude eta 
aurreragoko sekuentzian filmatzailea garagardo tabernan ikusi dugu eta oraingoan likore 
dendatik irten eta langileen Lenin kluberantz abiatzen da. Muntaketa honelakoa da: 

1.273. Plano orokorra. Filmatzailea likore dendatik irteten eta joan egiten da dendako emakume 
lodiak atetik begiratzen diola. 

1.274. Erdiko plano laburra. Filmatzailea izarra duen eraikinerantz doa eta sarrerako harmailen 
beheko aldera iristen da. 

1.275. 1.273an bezalako enkoadrea. Likore dendako emakumea begira dago filmatzailea joan den 
lekurantz. 

1.276. Lehen planoa. Eraikinaren aurrealdean «Lenin-kluba» jartzen du. 

1.277. Plano orokorra. Filmatzaileak 1.274 planoan ikusitako ekintzaren azken zatia errepikatzen 
du eta klubaren barrura sartzen da. 

1.278. 1.273an bezalako enkoadrea. Emakumea denda barrura sartzen da. 

Muntaketa honek duen berezitasuna da filmatzailearen bigarren planoan autoreak 
errepikapena erabiltzen duela, hau da, ekintza errepikatua ikusten dugu, filmatzailea klubera 
sartzean, nahiz eta enkoadrearen aldaketa egon erdiko plano laburretik plano orokorrera. Petric-
ek dioenez eszena honek tonu dibertigarria du eta espazioa zein denboraren iraute ezak aurretiaz 

                                                 
87 BURCH, N. (1969): Praxis del cine. Fundamentos, Madril, 16-17 or.  
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ikusitako jendez gainezka dagoen taberna eta langileen klub bakartiaren arteko distantzia 
sinbolikoa handitzeko balio lezake.88 

Errepikapenaren formula hau beste zenbaitetan ere azaltzen da filmean, adibidez 13 
sekuentzian, emakume gazte bat jantzi zuriz ikusten dugunean kaletik leiho-tapak zabaltzen, 
ekintza hiru aldiz errepikatzen delarik segidan, kateatu bidez lotutako planoetan.89 Geroago 
saskibaloia eta futbolaren sekuentzietan ere (42 eta 43) pentsa daiteke errepikapenaren antzeko 
zerbait egiten dela, mugimendu berdintsuak agertzen baitira. Saskibaloiaren kasuan eskuak 
gorantz egitearen mugimendua errepikatzen da, eta futbolarien kasuan eszenaren azkenerantz 
atezainak egiten dituen saltoak, baina hauetan auzia da ekintza bakarra barik antzeko ekintzen 
agerpentzat har daitezkeela, errealitatean ere horrelakoetan zenbait mugimendu askotan 
errepikatzen direlako. Dena den, Petric-en ustez efektu honen erabileragatik jokalarien benetako 
mugimendua mantsotu egiten da, eta dantzan arituko balira bezalako efektua sortzen da, edo 
baloia «hegaz» ibiliko balitz bezalakoa. Bere esanetan jokalarien mugimendua «ballet»-aren 
estilokoa bihurtzen da eta horren helburua kirolaren izaera fisikoa gorestea da.90 

Petric-ek dioenez Vertov-ek gutxi erabiltzen zuen efektu hau bere garaiko beste sobietar 
zinemagile batzuekin konparatuta, Eisenstein-ekin adibidez, honek askotan luzatzen baitzuen 
horrela gertakizun dramatikoaren denbora.91 Baina Vertov-ek pentsa zezakeen efektu 
artifizialegia zela «Zine-begiak» erabiltzeko, hots, «bizitza den bezala» adierazteko bat ez 
zetorren mekanismo erretorikoa zela.92 

6.2.3.3 Egitura asoziatiboa 

Esanahi asoziatiboen pilaketa hain izugarria duen film honetan “ziztatu” egingo dugu bere 
egitura adibide inportante batzuk jasotzeko. Vertov-ek aldarrikatzen zuen muntaketa ereduak 
forma asoziatiboa eraikitzera zeraman.93 Berak esaten du muntaketak lehen obserbaziotik film 

                                                 
88 PETRIC, V., o.c. 115 or. 
89 Idem. 
90 Idem. 
91 Eisenstein-ek batez ere Urria  filman erabili zuen teknika hau ondorio harrigarriekin. Ikus BURCH, N. (1969) o.c. 

17. or. 
92 Petric-ek beste arrazoi batzuk ere egon daitezkeela uste du Vertov-ek hain gutxi erabiltzeko efektu hau: “Or  

perhaps it was Svilova who did not appreciate this type of editing, which is dependent  upon the available footage, 
especially if combined with a disolve (achieved, at that time, by rewinding the filmstrip in the camera).”  PETRIC, 
V., o.c. 115-116 or. 

93 Hau idatzi zuen 1926an bere “kinok-ak eta muntaketa”  idazlanean: “El montaje definitivo, puesta en evidencia de 
los temas menores disimulados, al mismo nivel que los grandes. Reorganización de todo el material en la mejor 
sucesión posible. Puesta en relieve de la base del film. Reagrupamiento de las situaciones de idéntica naturaleza, y, 
finalmente, cálculo cifrado de agrupamientos de montaje.” VERTOV, D., o.c. 81 or.  
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definitiboraino irauten duela eta beraz filmaketa hasi orduko antolatzen ari den forma 
asoziatiboa da, beste ereduak alde batera utzita, batez ere narratiboa. Narratibitatea asoziazioaren 
menpe jartzea ez da bakarrik Vertov-en gauza, Eisenstein-ek gauza bera egiten zuen, bere 
«muntaketa intelektuala» deitutakoarekin.94 Reisz-ek dioenez zuzendari honek argumentua ideia 
eta ondorio abstraktuagoen zerbitzutan jartzen zuen. Berari benetan interesatzen zitzaiona 
ikusleari pentsaraztea omen zen, ekintza hutsetan geratzen utzi ez baizik eta goragoko 
ondorioetara abiarazi.95 Honek Vertov-en lanari aplikatzeko ere balio lezake. 

Forma asoziatiboak irudien dibertsitate handiko eraketa permititzen du, ze lotura asoziatiboa 
egin daiteke, zein plano baten barruan, zein plano biren artean, edo planoez egin daitezkeen 
segmentazio mota guztien barruan eta segmentazioen artean. Lotura hori edozein konparazio 
motatan oinarritua egon daiteke, edozein antzekotasunetan, eta metaforak bezalako errekurtsoen 
erabilera handia eginez lortuta. Batzuetan objektuak irudietan azaltzen ez den beste bati 
erreferentzia egingo dio, besteetan irudietan azaltzen den edozein ezaugarrik, konposizioak, 
pertsonaia motak, egintzak, zenbait ideia sujerituko ditu. Irudiok muntaketan antolatuta sor 
daitezkeen erlazio multzoak amaigabeak izan daitezke. Behin esanahi bat jasota beste asko 
jasotzeko modua egiten da, gero eta esanahien sare handiagoa hedatuz. Forma asoziatiboak beraz 
denetatik lan libreena egiteko aukera ematen du, obra irekia interpretazio mota guztietarako, eta 
horixe bere arriskua ere behintzat ikusleak mezu zehatzen bat jaso dezan nahi bada, beste 
sistemek baino zabalago uzten duelako bidea interpretazio xelebreak ere egiteko. 96 

                                                 
94 Begira zer dioen Eisenstein berak muntaketa intelektualaz: “El montaje intelectual no es un montaje de sonidos 

armónicos generalmente fisiológicos, sino de sonidos y armonías de aspecto intelectual, es decir, conflicto-
yuxtaposición de acompañados efectos intelectuales.” EISENSTEIN, S. (1956): Teoría y técnica cinematográficas. 
RIALP, Madril, 101 or. Zertxobait gehiago ulertzeko Karel Reisz-ek Eisenstein-en lan beretik aukeratutako azalpen 
bat dakargu eta Reisz-ek honi egiten dion komentarioa: Eisenstein: “Para explicar el significado del alzamiento 
monárquico de Kornilov, me pareció necesario un montaje basado en temas religiosos, ya que el general Kornilov 
se manifestaba en términos más propios de una Cruzada contra los moros (¡!) que de una lucha contra los 
bolcheviques. Así que montamos paralelamente planos de un Cristo barroco  (envuelto en un radiante halo 
luminoso) y de una máscara de Uzume, la Diosa de la Alegria, de forma oval y completamente cerrada. El conflicto 
entre la forma oval y la estelar producía instantánemante el efecto de una llamarada, de una bomba, de una 
explosión.” Eta Reisz-ek komentatzen du: “Este ejemplo presenta el montaje intelectual de Eisenstein en su 
máxima complejidad, y al mismo tiempo muestra uno de sus puntos débiles: su frecuente confusionismo. El 
conflicto entre estas dos imágenes produce, según la descripción de Eisenstein, "el efecto de una llamarada, de una 
bomba, de una explosión", y, por consiguiente, explica de modo indirecto el militarismo de Kornilov. Parece 
obligado preguntarse hasta qué punto tales recursos alcanzan al público de un modo práctico. La "llamarada" es 
para el espectador puramente plástica y resulta difícil comprender en qué forma puede relacionarse con la 
"tendencia" del alzamiento de Kornilov. El efecto, que sobre el papel es, sin duda, muy intencionado, fracasa en la 
pantalla porque resulta abstruso.” REISZ, K., o.c. 40. or. Reisz-en komentario hau aproposa iruditzen zaigu Vertov-
en Kameradun gizonaren zati batzuei aplikatzeko ere. 

95 Hau dio Reisz-ek: “Para Eisenstein el argumento no tiene más que una finalidad estructural: es como un andamiaje 
que sirve para construir un sistema de ideas; sobre todo, le interesan las conclusiones y abstracciones que de los 
hechos a relatar puedan obtenerse.” REISZ, K., o.c. 32 or. 

96 Sarreran aipatu bezala film honek hizkuntzaren laguntzarik ez duenez irudiaren sujerentziak finkatzea zailagoa da, 
eta egiten dugun ulerketa noraino den egokia ezin dugu jakin. Azken baten, Eco-k esaten duen bezala “desde cierto 
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Goazen orain egon daitezkeen erlazio asoziatibo batzuen desziframendua egitera. Aipatua 
dugu lan honen hasieran filmak egiten duen loturarik behinenetakoa begia eta kamera edo honen 
lentearekin burutzen duela. «Zine-begiaren» sinboloak elementu biak lotzen ditu elkarrekin. Hor 
bezala gauza berdina gertatzen da plano bakar baten barneko ezaugarriek esanahia bilatzeko 
aukera ematen dutenean. Esango genuke orokorrean planoen ezaugarri hainbatek, mugimendua, 
konposizioa, iluminazioa, eta abarrak nolabaiteko asoziazioa egiteko balio dezakeela, beti 
testuingurua edo “filmaren sistema globala” kontuan izanda. Ondoren egingo dugun azterketan 
horrelako plano banaka batzuk aipatuko ditugu, baina beste asko “planoen ezaugarrien” 
kapituluan landuko ditugu. 

Lotura mota desberdinak elkarrekin erlazionatuta egoten dira, eta bata ulertzea beste esanahia 
jasotzeko ezinbesteko baldintza izan daiteke. “Esanahi maila” asko egon daiteke beraz, eta hau 
adibide batekin ikusiko dugu, “Emakumearen itzartzea” osatzen duten sekuentziekin. Atal 
honetako lehen irudia “1” zenbakia da, eta aurreko sekuentzietan ikusitako zinema aretoan filma 
hasi egiten dela adieraziko luke. Ondoren hau dator: 

Filmean egunaren hasiera kontatzen zaigula ematen du, etxeko leihoa, kaleko farolak, emakume 
bat lotan dago, bere hatzean eraztun itxura onekoa darama. Pelikula dramatiko kanpotarraren 
publizitatea egiten duen posterra azaltzen da, eta bertan emakume baten ondoan dagoen gizonak 
isilik egoteko keinua egiten du. Parke hutsean arbolak eta erdian kafetegia iragartzen duen botila 
erraldoia. Etxegabeak kalean lotan. Ume jaioberriak ere lotan daude erditze-gelan, Bolshoi 
Antzokia, erakusleihoetan manikiak, txakur disekatua, lantegia eta makinak geldi. 

Halako batean zerbait martxan hasten da. Zazpigarren sekuentzian autoa dator kale bakartietan 
zehar eta etxe batetik tapa-tapa filmatzailea irteten da kamera eta tripodea lepoan daramatzala. 
Lehengo pelikula poster berdinean gizonak isilik egoteko esaten jarraitzen du. Filmatzailea autora 
igotzen da eta badoa. Hiri kanpoaldera irten eta trenaren etorrera filmatzen hasten da. Emakumeak 
lotan jarraitzen du. Filmatzailea arriskuan dago beragana datorren trena filmatzen. Emakumeak 
mugimendua egiten du ohean. Trena filmatzailearen aurretik pasatzen da ziztu bizian. Emakumea 
itzartzen da, ohetik jagi eta jantzi egiten da. 

Filmatzaileak kalean lotan dauden etxegabeak filmatzen ditu. Emakumea ikusten dugu berriro 
aurpegia garbitzen eta lehortzen. Tartekaturik kalea ureztatzen ikusten dugu ur txorroa, eta geroago 
emakume bat etxearen kanpoaldetik leihoa garbitzen. 

Oraindik zapia aurpegian duela begiak itxi eta zabaldu egiten ditu lehengo emakumeak, begiak 
zabaltzea kostatu egingo balitzaio bezala, eta ondoren pertsianak agertzen dira zabaltzen eta ixten, 
eta baita ere kameraren lentearen fokua aurrera eta atzera, eta loreak lehenengo desfokatuta ikusten 
ditugu, eta ondoren fokatuta. 

Ez dugu agertzen diren plano guztien zerrenda zehatza egin, bakarrik esanahi nabarmena 
adierazten duten irudiak eta egintzak jaso ditugu. Ikus dezagun nolako loturak, asoziazioak, 
metaforak egin ditzakegun: 

                                                                                                                                                
punto de vista, cualquier cosa tiene relaciones de analogia, contigüidad y semejanza con todo lo demás.” Beraz, 
asoziazioak bilatzen hasita edonon aurki daitezkeela. ECO, U. (1995) o.c. 51 or. 
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1. Goizak eta gelditasunak zenbait ideia dakarte: “Hiri geldiak” gizarte osoa sinboliza dezake, 
oraindik aurrerakuntza eta sozialismora iratzarri gabea. 

2. Lotan dauden ume jaioberriek gizarte sozialista sortu berria adieraz dezakete. 

3. Emakumea eta filmatzailea dira ataleko protagonistak. Lotan dagoen emakumea klase 
burgesekotzat har daiteke, bere eraztunak sujeritzen duenez. 

4. Kontraste handia burutzen da emakume hau eta kalean lotan dauden etxegabeen artean. 
Gizartean dauden desberdintasun sozialen salaketa egiten dela esan daiteke.  

5. Burgesiak txakurrengan sinesten du bere pribilegioak defenditzeko, baina dagoeneko txakur 
horrek ez du ezertarako balio, disekatuta dago. 97 

6. Filmean zehar garrantzi handia duen elementua, trena, azaltzen da lehen aldiz atal honetan, 
Vertov-en jardunean gizarte sozialistaren eta progresuaren adierazlerik nagusienetakoa. Trenaren 
etorrerak itzartuko du emakumea. Iraultza eta gizarte sozialista sinbolizatzen ditu trenak. 98 

7. «Zine-begiko» filmatzaileak trenarekin bat egiten du, zinema gizartean Iraultza zabaltzeko tresna 
baita. 

8. Lotan dagoen emakumea pertsona indibiduala baino areago kolektibo generikoa ordezkatzen 
duen pertsonaia izan daiteke. Iraultzarekin emakumeak itzartu egiten dira. Trenaren sekuentziak 
beraz ibilbide handiagoko esanahia gordeko luke, hau da, trenarekin dator progresua eta bide batez 
emakumearen askapena ere bai. Komunikabide eta garraioak, eta emakumearen lan mundurako 
sarreraren artean film osoan ikus daitekeen lotura, sekuentzia hauetan hasten da. Emakumea ez da 
izango aurrerantzean erakusleihoan dagoen manikia, lantegian, telefonoen zentralean edo filma 
editatzen dagoen pertsona baizik.99 

9. Aurreko motibo nagusitik aparte beste elementu garrantzizko bat ere badago atalean, zinema 
burgesaren kritika eta «Zine-begiaren» aldarrikapena. Zinema burgesak jendea lotan edukitzeko 
besterik ez du balio, pelikularen posterrak adierazten duen moduan. «Zine-begiak», aldiz, ukatu 
egiten ditu film dramatikoak, filmegintza beste era batera ulertzen du, klase borrokarako arma 
moduan.100 Filmatzaileak ez dio batere kasurik egiten posterraren isilik egoteko aginduari. 

10. Aurrekoarekin lotuta, zinema zaharreko aktoreak manikiak bezalakoak dira, ez dira 
benetakoak.101 Bolshoi Antzokiak sinbolizatzen du antzerkiaren jarraipena besterik ez den zinema 
burgesa, eta geroago, filmaren azkenerantz “hondatu” egingo da antzoki hori. 

                                                 
97 SAUZIER, B., o.c. 327 or. 
98 Ikus PETRIC, V., o.c. 94 or. eta SAUZIER, B.,  o.c. 353 eta 355 or. 
99 Sauzier-ek hau dio: “Before  the cameraman has filmd the train, we see a voluptuous woman asleep, with the 

emphasis on her fashionable ring and blanket; after the train passed, we are shown an emerging woman getting up 
for work, putting on her working clothes, washing and opening her eyes to the world.” SAUZIER, B., o.c. 367 or. 

100 Petric-ek egiten duen interpretazioa orokorrean ildo beretik doa, baina ez da zehazki berdina. Hau dio zazpigarren 
sekuentziako posterraz: “Berriro ere diferentzia, eszenatokira eramandako film erromantizatuen (photo plays) eta 
zinema dokumentalaren artean (newsreels) ondokoak dakar: estudiora joan beharrean —Emakumearen Itzarketa  
bezalako pelikulak egiten diren lekura— Filmatzailea eguneroko bizitzara doa, Vertov-ek bere kinok-ei agintzen 
zien bezala.” PETRIC, V., o.c. 87 or. Sauzier-ek honen antzean ulertzen du, ikus SAUZIER, B., o.c. 355-356 or. 

101 SAUZIER, B., o.c. 319 or. 
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11. «Zine-begiarentzat» kamerak ere beste funtzio bat du, giza-begiaren luzapena da eta 
errealitatearen esentzia kaptatzen laguntzen du. Filmegintza berriak «bizitza den bezala» erakusten 
du eta progresua, aurrerakuntza eta errealitatea hobeto ezagutzeko posibilitatea eskaintzen du. 

12. Beste puntu batzuk ere badaude atalean: Garbiketako irudiak gaia bera kontuan edukita bilduta 
daude, 102 baina garbitze hutsa baino zerbait abstraktuagoa adieraz dezakete, gizarte berriak 
dakarren purifikazioa, esaterako.103 

13. Botila erraldoiak alkoholaren kontsumoa dakar gogora, arazo sozial handia zena. Justu 
ondorengo planoetan etxegabeak kalean lotan azaltzen direnez, autoreak loturaren bat egin nahi 
lezake alkohola eta pobreziaren artean.104 

14. Filmatzailearen zereginak emakumea itzartzen du, eta honek fantasiazko ipuinak ere ekar 
ditzake gogora, Loti Ederraren historia, adibidez. 105 

Ikusten dugu nola hedatzen den filmean esanahien sarea. Hauetako batzuk filmeko geroko 
ataletan azalduko diren zenbait esanahi berri jasotzen lagunduko digute, eta alderantziz, haietan 
agertzen denarekin atal honetako mezuak ere hobeto uler daitezke. Esanahi batak besteari eusten 
dio, kate trinkoa sortuz. 

Guzti hau jasotzeko elementu askotan oinarri gaitezke. Irudien muntaketak zenbait gauza 
sujerituko digu, beste askotan filmetik kanpoko informazio mota guztiak ongietorriak izango 
dira. Bestalde historia diegetikoak narrazio borobila bezala funtzionatzen ez duen guztietan 
autoreak behartzen gaitu pentsatzera zer esan nahi duen. Aipatutako adibidean filmatzailea eta 
emakumea historia paraleloetan ikusten ditugu baina diegetikoki ez dago haien arteko loturarik. 
Emakumea begiak zabaltzen eta ixten dituenean pertsianak eta kamera azaltzen dira, bata 
zabaltzen eta ixten, bestea fokua erregulatzen, eta ez dago lotura diegetikorik hemen ere. Ez 
daukagu beste biderik zer lotura egin nahi duen filmgileak pentsatzea baino, hau da, asoziazioak 
bilatzeari ekitea baino. 

Dena den honekin ez dugu inola ere agortu atal honek eskaini ahal digun esanahien multzoa. 
Badaude beste zenbait aspektu esandakoa indartu egiten dutenak, emakumearen papera gizarte 
berrian, zinema burgesa eta «Zine-begiaren» arteko desberdintasunak, generoaren tratamendua, 
eta beste zenbait puntu aipatu ere ez ditugunak egin oraindik, eta horiek lan honetako beste 
zenbait ataletan ikusiko ditugu (Ikus “egitura abstraktua”, “planoen ezaugarriak”, “errealitatea 
errepresentatzeko modua” eta “interpretazioa” kapituluetan sekuentzia hauetaz azterketa eta 
esanahi gehiago). 

                                                 
102 PETRIC, V., o.c. 82-83 or.  
103 SAUZIER, B., o.c. 383 or. 
104 PETRIC, V., o.c. 107 or. eta baita ere BORDWELL, D. eta THOMPSON K., o.c. 415-416 or.  
105 Ikus SAUZIER, B., o.c. 383 or. Autore honen ustez badaude  zenbait elementu filman haurren ipuinak gogora 

ekartzen dituztenak.  
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Aztertu dugun adibidean bereiz ditzakegu hiru motatako asoziazioak, nahiz eta bata bestearen 
gain eraikita egon daitezkeen. Filmean adierazten den ideia nagusi bat kritika soziala da, 
gizartearen desberdintasunen salaketa adibidez, edo zinema zaharraren gaitzespena eta 
filmegintza berriaren goraipamena. Bestetik, metaforak aurkituko ditugu, beste zerbaiti 
erreferentzia egiten dioten objektuak. Eta hirugarren mota baten, gai bertsuarekin lotura duten 
objektuak, egintzak edo irudiak egongo dira bilduta, zerbait abstraktuagoa adierazi nahian. 

Beste askoren artean filmak egiten duen lotura aipagarri bat trena eta gizarte berriaren artekoa 
da, gorago ikusi dugun bezala. Zinema berriak trenarekin bat egiten du. Ikus dezagun zabalago 
trena erabiliz probokatzen diren asoziazioak. 

6.2.3.3.1 Trena, gizarte berria eta zinema berria 

Ikusi dugu nola 7 sekuentzian trenaren etorrerak itzartzen duen «emakume burgesa», eta 
batetik emakumea askatzen badu bestetik burgesiarekin amaitzen du. Trenak dakar gizarte 
sozialista berria. Trena eta filmegintza berria, «Zine-begia» elkarrekin erabat lotuta daude. Eta 
hori ez da harritzekoa, ze objektu hau autorea berak filmen munduan izandako hasierarekin 
erabat lotuta dago, eta Iraultza garaian berak eta bere laguntzaileek propagandarako trenetan 
egiten zuten lanarekin.106 Ikus dezagun nola adierazten dituen Vertov-ek ideia guzti hauek 
irudien bidez. 

14 sekuentzian trena da «Zine-begia» leku guztietara daramana, eta filmatzailea trenarekin 
bat eginda dagoela kontatzen zaigu, hori plano oso adierazgarrian islatzen delarik: 

                                                 
106 Iraultza bertan  boltxebikeen Zinema Komitean albistegien editore bihurtu zen Vertov eta bere edizio-mahai 

xumera fronte guztietako gaiak heltzen hasi ziren, justu trenei esker. Pelikula haietan ejerzito alemanak ez ezik 
aliatuen indar inbasoreak ere azaltzen ziren, iparretik, ekialdetik eta hegoaldetik sartzen zirenak iraultzarekin 
amaitzeko asmoz. 1917tik 1920ra bitartean guda zibila eta atzerriko inbasioaren konbinazioak jarraitu zuen, 
blokeoak ugariak ziren eta goseak eta kaosak lurraldea hondatzen zuten. Vertov-en lana zen heltzen zitzaion 
materiala biltzea, selekzionatzea eta ordenatzea, eta bueltan bidaltzea azpitituluekin eta zentzuzko atonketarekin. 
Albistegien kopiak tren berezietan bidaltzen ziren fronteetara iraultzaren defendatzaileek ikusteko. Hirietara eta 
herrietara ere heltzen ziren eta trenak geratzean zinema funtzioak eskaintzen zituzten ondoko kale edo zelaietan. 
Ikus BARNOUW, E., o.c. 49-50 or. Garai haietan Vertov-ek berak bizi izandako giroa bere idatzietan azaltzen da 
ondoen: “Durante  la guerra civil llegamos a encontrarnos en el interior de trenes en llamas, en zonas infestadas de 
bandidos y filmábamos en el tren en llamas. Llegamos a mezclarnos con el cordón de soldados, con la granada en 
la mano, y, a fin de cuentas, un día llegamos a ametrallar a nuestra caballería, que venía en nuestra ayuda. Las 
aventuras de esta clase fueron numerosas. Un día nos ocurrió una curiosa historia: un tren blindado fue asaltado y 
saqueado dos horas después de haberlo abandonado nosotros.” VERTOV, D., o.c. 108 or. Honetarako ikus baita ere 
SAUZIER, B., o.c. 355 or. Jay Leyda-k 1919an hiru hileko bidaia bat egiteko prestatu zuten propagandazko tren 
batetaz hitzegiten du, Vertov-en lehen lana zeramana: “The agit-train that done duty on the Eastern Front at Kazan 
was now sent in the opposite direction -to the Western front for a three-month tour. The chief film carried along 
was Dziga Vertov´s first editing job, The October Revolution. Now not only an army was to be ‘agitated’, but the 
civilian population, as well. In its first month of work -from station to station- the train’s staff gave seventeen 
screenings and twenty-eight special screenings for children. Resistance to the enemy was not the only subject 
taught in this travelling school - literacy, sanitation, anti-alcohol lectures were also demonstrated on the screen.” 
LEYDA, Jay (1960): Kino. A History of the Russian and Soviet Film. George Allen & Unwin, Londres, 138 or. 
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316. Martxan datorren trenaren sabaitik egindako pikatu gogorrean filmatzailea azaltzen zaigu 
aurrez plano orokorrean trenaren kanpoaldean doala bere kamerarekin filmatzen. Irudia apur bat 
diagonalean konposaturik dago eta pikatuarekin eta mugimenduarekin batera dinamismoa 
adierazten du. 

Trenarekin bat egite hori hurrengo sekuentzian gehitu egiten da planoen muntaketaren bidez. 
Trena heldu da geltokira eta filmatzailea kotxez abiatzen da zalgurdiz doazen itxuraz bizimodu 
oneko emakume batzuk jarraitzen. Honela dago muntaketa: 

326. Plano orokorra. Filmatzailea kotxean doa zutik bere kameraren atzean, filmatu gabe, eta 
atzerago zalgurdia ikusten dugu pasaiariekin. Planoa «travelling» eginez beste kotxe batetik 
filmatuta dago. 

327. Lehen planoa. Trenaren gurpilak geldi daude. 

328. Plano orokorra. 326aren antzeko planoa. 

329. Lehen planoa. Trenaren gurpilak mugitzen hasten dira. 

330. Plano orokorra. 326aren antzeko planoa. Filmatzailea eragingailuari bueltak ematen hasi da 
zalgurdia filmatzeko. 

Trena eta kameraren arteko identifikazio indartsua sortzen du autoreak horrelako 
muntaketaren bidez.107 

Hain zuzen zati honen amaieran gertatzen da kritika sozial nabarmenaren puntu bat, zalgurdia 
heltzen denean etxera neskamea ortozik irteten da eta pasaiarien maletak eramaten ditu. 
Guztiaren irakurketa honela egingo genuke: trenak berarekin darama filmegintza berria eta 
gizarteko desberdintasunen salaketa hasten da berehala. 

«Zine-begia» eta trenaren arteko lotura gehiago, batez ere, azken sekuentzia bietan egiten da, 
hain zuzen abiadura azeleratuaz egindakoetan, gizarte berriaren etorrera eta ezarpena oztopo 
guztien gainetik egiten dela adierazi nahian, eta martxa horretan bai trenak eta filmak garrantzi 
berezia dutela, biak izanik “komunikabide”, Sauzier-ek aipatzen duen moduan. Ikerlari hau 
azken sekuentziako 6 planoez ohartzen da norainoko lotura egiten duen Vertov-ek trena eta 
«Zine-begiaren» artean esateko: 

1.616. Lehen planoa. Pelikula banda ikusten dugu diagonalki ziztu bizian pasatzen argitutako 
edizio-mahaiaren gainetik. 

1.617. Lehen planoa. Emakume editorearen aurpegia ikusten dugu perfilaz beherantz begiratzen 
eta kontrapikatuan eginda. 

Bi plano hauek errepikatzen dira ordena horretan bina aldiz. 

1.622. Plano orokorra. Trena. Angelu zeiharrean jasoa, konposizio diagonala. 

1.623. Plano orokorra. Jendetza kalean pikatuan jasoa. 

                                                 
107 PETRIC, V., o.c. 93 or.  
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1.624. Lehen planoa. Trena, lurretik hartuta. 

1.625. Detaile planoa. Emakume editorearen begiak aurrez argi kontrastez jasoak. 

Azken plano biak errepikatzen dira launa aldiz. 

Sauzier-ek esaten duena jarraituz, hemen alde batetik konparatzen da filma trenarekin 
irudiaren konposizioaren bidez: pelikula-banda argi kutxaren gainetik diagonalean pasatzen 
erakusten duen irudiak, eta trena angelu zeiharrean jasotzen duenak, analogia bisual handia dute. 
Beste aldetik, emakume editorearen begiak eta trena tartekatzen dira atal oso baten (1.624-1.633 
planoak), bien arteko identifikazioa eginez.108 

Ikerle berak esaten duenez «sobietar herritarren kulturan propaganda-trenek izan zuten 
inpaktu izugarriagatik trenak Iraultza eta Gerra Zibilaren sinonimoak ziren. Vertov-en buruan 
propaganda-trenak eta albistegien zinema erabat lotuta zeuden, iraultza aurreko film dramatikoei 
kontrajarrita.»109 Hots, «Zine begia» trena bezalakoa dela, hau leku guztietara joaten da gizarte 
berria eta progresua eramanez, eta hark errealitatearen ikuspegi berria ematen du, jendea itzartuz 
eta beren gaitasunen kontzientzia pitzaraziz. 

6.2.3.3.2 Filmatzeko teknika zenbaiten erabilpena lotura asoziatiboak sujeritzeko 

Kameradun gizona filmak erruz erabiltzen ditu ordura arte gutxi edo inoiz erabili gabeko 
zenbait teknika, eta askotan beren funtzioa ikusleari asoziazioak adieraztea da. Honelako 
teknikez ari gara: abiadura geldoa eta azkarreko argazkia, atzeranzko martxa, irudi izoztua, irudi 
zatitua, animazio teknikak eta jendea konturatu gabe filmatzeko teknikak. Esan dugu dagoeneko 
abiada geldiak eta azkarrak batak gizarte tradizionala islatzen duela eta besteak gizarte 
sozialista.110 Baina honelako esanahietatik aparte beste batzuk ere jaso ditzakete segun eta 
nolako muntaketa egiten den beraiekin. Honelakoa da, adibidez, “Bolshoi Antzokiaren 
hondamena” sekuentziako muntaketa: 

1.517. Lehen planoa. Erlojuaren pendulua abiada normalean. 

1.518. Plano orokorra. Bolshoi Antzokiaren zatitutako irudia, erdi bakoitza bestearen gainera doala 
dirudi, eraikina “erdibitzen” eta barrurantz erortzen egongo balitz bezala. 

1.519. Lehen planoa. Erlojuaren pendulua kamera azkarrean. 

Penduluak denboraren joana adierazten du, eta heltzen ari da ordua Bolshoi Antzokiak 
sinbolizatzen duen zinema burgesa betirako ahaztua izateko, eta ondoren denboraren martxa 

                                                 
108 SAUZIER, B., o.c. 353-354 or. 
109 SAUZIER, B. o.c. 355 or. 
110 PETRIC, V., o.c. 90 or.  
110 SAUZIER, B., o.c. 441 or., lan hau aipatuz: PETRIC, V., “Dziga Vertov as Theorist” in: Cinema Journal, XVIII 

bol., 1 zb., 1978ko Udazkena, 43-44 or. 
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azkartu egiten da, zinema ikusteko era berria gauzatzen da, gizartea azkarrago doa progresurantz. 
Hain zuzen filmean hemendik azkenera doazen plano guztiak abiada azkarrean daude. 

Animaziozko teknikak erabiliz zenbait esanahi sujeritzen da. 51 sekuentzian kamera eta 
tripodea inoren laguntzarik gabe funtzionatzen dute, ahalmen humanoak ere lortu izanik tarte 
aurrefinkatuen teknikari esker. Gorago esan bezala sekuentzia horren ezaugarri bitxia zera da, 
kontinuitatezko muntaketa erabiliaz eraikitzen duen egitura ez dela narratiboa, ezta lehen maila 
baten ere, eta, aldiz, hasieratik ideia-asoziazioa dakarrela, kameraren aparteko gaitasunak 
adieraziz. 

51 sekuentzia horretan ekintza biren muntaketa egiten da, lehenengo tripode ibiltariaren 
jasoketa zatitzen da bi aldiz agertuz eta ondoren kamera bere kabuz mugitzen den jasoketa, zeina 
elkartzen baita bost aldiz audientziako ikusleen erreakzioekin. Honela doa kameraren planoen 
zerrenda: 

1.411. Erdiko planoa. Kamera mugitzen bere kabuz. 

1.412. Lehen planoa. Gizon bi barrezka. 

1.413. 1.411n bezalako planoa. 

1.414. Lehen planoa. Emakumea barrezka. 

1.415. 1.411n bezalako planoa. 

1.416. Lehen planoa. Gizon bi barrezka. 

1.417. 1.411n bezalako planoa. 

1.418. Lehen planoa. Gizona barrezka. 

1.419. 1.411n bezalako planoa. 

1.420. Lehen planoa. Emakumea barrezka. 

Animaziozko teknikekin bezala antzeko gauza gertatzen da kateatu askorekin. Gorago esan 
dugun moduan kontinuitatezko muntaketak egiteko erabiltzen da kateatua baina funtzioa da 
ideia-asoziazio batzuk indartzea, 35 sekuentzian gertatzen den moduan: 

992. Plano orokorra. Lurra pikatuan jasota. 

993. Aurrekoa bezalako planoan kateatu bidez irakaslea azaldu da emakumeei igeriketa 
mugimenduak irakasten. 

994. Plano orokorra. Alfonbra gainean gauza batzuk daude. 

995. Aurrekoa bezalako planoan kateatu bidez mago txinatarra azaltzen da alfonbra atzean. 

996. Plano orokorra. Itsasoa pikatuan jasota. 

997. Aurrekoa bezalako planoan kateatu bidez igerilariak azaltzen dira. 

998. Plano orokorra. Tiobiboa itxita. 

999. Aurrekoa bezalako planoan kateatu bidez tiobiboa zabalik azaltzen da. 
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1000. Plano orokorra. Bost palurekin egindako animaziozko irudian hauek koadratua osatzen dute 
erdian bat zutik jartzen delarik. 

Honela zinemaren, edo kameraren, ahalmen apartekoak goresten dira, magoa bera ere 
sorrarazi egiten baitu ez dagoen lekutik, berau baino “magikoagoa” dela frogatuz.111 Gaitasun 
berezi hori ataltxo honen azken planoan kontzentratzen da, palu batzuei “bizitza” emateko kapaz 
baita. 

Irudi izoztuen erabilpenak ere asoziazio berbera egiteko balio dezake. Oztopoak saltatzen 
dituzten atletak airean “harrapatuak” dira eta zaldiak ere izoztuta geratzen dira kalean zehar 
lauka doazenean. Irudi zatituarekin pisu-jasotzaile baten balentria barregarri bihurtua da: berak 
pisua altxatu ahala, bere bernak eta besoak banatuta eta etenda ikusten ditugu. Bide batez ikuslea 
kontura daiteke zinema zer egiteko gai den. 

Filmean zehar planoek dituzten hainbat ezaugarrik, mugimenduak, konposizioak, efektuak, 
esanahi asko izan dezakete. Nabarmentzekoak dira “plano sekuentzia” antzean funtzionatzen 
duten jasoketak, beren barruan zenbait plano labur modukoak bereiztea posible delarik. 
Honelako adibide batzuk jakiteko ikus planoen ezaugarrien kapitulua. 

6.2.3.3.3 Muntaketa asoziatiboa 

Kontinuitatezko muntaketan Kuleshov efektuaren erabileraz hitz egin badugu argi dago 
asoziaziozkoan efektu hori askozaz ere zabalagoa eta sofistikatuagoa bilakatzen dela. 
“Asoziaziozko muntaketa” justu horretan oinarritzen baita, plano biko elementuak asoziatzean. 
Zettl-ek ideia-asoziaziozko muntaketa deitzen dio holako elkarketak egiteko funtzioa duenari. 
Holakoan itxuraz loturarik ez duten irudi bi jartzen ditugu elkarrekin, hirugarren ideia edo 
kontzeptu bat sortzekotan. Autore berari jarraituz formula nagusi bi erabil daitezke muntaketa 
asoziatiboan: 

Konparazioa bilatuz egindakoa: itxuraz loturarik gabeko gertakizunak, baina tematikoki 
lotuak, konparatu egiten dira, ideia oinarrizko bat espresatu edo indartzeko. Gertakizun 
desberdinetan adierazten diren antzeko gaiak alderatzen ditugu. Honelako muntaketan oinarrizko 
gaia hasierako planoan edo plano sailean ezartzen dugu, eta indartu egiten da gai hori ondorengo 
planoarekin edo plano sailarekin. Posible da beraz muntaketa hau plano birekin bakarrik egitea, 
edo, aldiz, sekuentzia bezala aurkeztea. 

Kolisioa bilatuz egindakoa: Kolisiozko muntaketan gertakizun oposatuak jartzen ditugu 
elkarren ondoan, ideia bat adierazteko. Honelako muntaketak hirugarren zer bat sortzen du 
gatazkaren bidez. Eisenstein-ek, adibidez, filmaren sintaxi osoa honelako ideian oinarritu nahi 
izan zuen. Muntaketa dialektikoa ere deitzen zaio eta dialektika bisual hau modu finagoetan ere 

                                                 
111 PETRIC, V., o.c. 83 or. 
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ager daiteke, bai Eisenstein eta bai Vertov-en muntaketa estiloarekin zerikusi handia duena: 
direkzio grafikoen, eskalen, bolumenen, masen eta sakoneren gatazka. Formula hau 
muturreraino eraman daiteke, Vertov-ek egiten duena bere filmean, eta orduan “ideia-asoziazioa” 
egiteko ez ezik “formen eta mugimenduen loturan” oinarritutako muntaketa bilakatzen da. 
Vertov-en filmean holako muntaketak entitate propioa du, ze autoreak teoria osoa ere landu zuen 
horretaz, eta honengatik nahiago izan dugu “kolisiozko muntaketa” berezi hau aparte aipatzea, 
ondoren egitura abstraktuaz hitz egiten dugunean zabal analizatuz. 

Egitura asoziatiboa eraikitzeko unean Vertov-ek bai konparaziozko muntaketa eta bai 
kolisiozkoa biak erabiltzen ditu erruz. Urrunago joan gabe gorago aipatutako “Emakumearen 
itzartzearen” sekuentzian aurkitzen ditugu hainbat adibide. Sarritan biak nahasten ditu gainera. 
Ondoko plano saila 25 sekuentzian azaltzen da, “Lan mota batzuk” izenekoan, eta ikus dezakegu 
Vertov-ek formula biak nahasten dituela bereizteko betarik ere eman gabe: 

590. LP. Emakume bati ari zaizkio eskuineko betilea makillatzen, bera irribarreka dagoen bitartean. 

591. EP. Jantzi zaharrez dabilen emakumezko langilea eskukada morteroa jaurtikitzen ari da 
ormara. 

592. LP. Lehenengo emakumea irribarreka ezkerreko betilea makillatzen ari zaizkionean. 

593. EP. Emakume langileak unetxo batez kamerari begiratzen dio zuzen. 

594. EPL. Makillajea soberakina kentzen diote lehen emakumeari. 

595. EP. Emakume langileak lotsati begiratzen dio kamerari. 

Lehen begiradan hau kolisiozko muntaketa izan daiteke. Egileak desberdintasun sozialen 
salaketa egin nahi lezake bi emakumeak kontrajarriz. Honela jarraitzen dute planoek: 

596. LP. Emakumeari burua xaboiz garbitzen ari zaizkio. 

597. EPL. Beste emakume bat arropa garbitzen ari da. 

598. LP. Xaboia buruan duen emakumea irribarreka dago. 

599. EPL. Emakumea arropa garbitzen. 

600. LP. Emakumea ile bustiarekin. 

601. EP. Emakumea arropari ura kentzen. 

Hemen agertzen diren asoziazioak izan daitezke bai kolisiozkoak eta bai konparaziozkoak. 
Alde batetik, egileak kritika sozialarekin jarraitu nahi dezake bi emakumeen arteko kontrastea 
erabiliz, eta bestetik, agian, konparaketa tematikoa egin nahi du, garbiketaren gaia erabiliaz. 
Gauza bera gertatzen da segidako muntaketan: 

602. LP. Gizona xaboia ematen aurpegian. 

603. LP. Bizarra mozteko labaina zorrozten. 

604. LP. Gizona bizarra mozten labainaz. 
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605. LP. Aizkora zorrozten. 

606. LP. Emakumeari ilea sikatzen ari zaizkio lehorgailuaz. 

Alde batetik konparazioa izan daiteke bizarra mozteko labaina eta aizkoraren artean, 
asoziazio bidez maila goragoko kontzeptua adierazi nahian, adibidez tresnen eskasia edo kalitate 
baxua sobietar gizarte berrian, umorez labainek aizkoraren antza dutela sujerituz, eta bestetik 
kolisiozko muntaketatzat hartuz gero aizkora zorroztu ondoren bizimodu oneko emakumearekin 
zer egin nahi den adierazten duela uler liteke. Sekuentziak muntaketa bertsuaz jarraitzen du: 

607. LP. Kameraren eragingailuari ematen abiada bizian. 

608. LP. Emakumeari ilea sikatzen ari zaizkio. 

609. EP. Filmatzailea dendaren ispiluan islatuta. 

610. EP. Zapata eskuilaz garbitzen. 

611. LP. Ile puntak ebakitzen artaziez emakumeari. 

612. EP. Emakumeari ilea ebakitzen eta manikura egiten. 

613. LP. Emakumeari ilea ebakitzen. 

614. LP. Emakumeari manikura egiten. 

615. LP. Film-editorearen eskuak, ebakitzailea, pelikula. 

616. LP. Eskuak, manikurako tresnak. 

617. DP. Editoreak pelikula jartzen du lokailuan. 

Hemengo ideia-asoziazioak konparazioak sujeritzeko direla ematen du, hain zuzen 
filmegintza lana konparatzen baita beste edozein lanarekin. Egileak zinema izar handi eta 
urruneko estudioen gauza barik eguneroko beste jardun guztien antzekoa dela adierazten du. 

Aipatutako hauetatik aparte Vertov-ek asoziazio-muntaketa oso partikular bat erabiltzen du, 
Petric-ek «muntaketa disruptibo-asoziatiboa» deitu duena. Ikus dezagun zer den. 

6.2.3.3.4 Muntaketa «disruptibo-asoziatiboa» 

Honelako muntaketan sekuentzian zehar aurreko sekuentziako zenbait motibo, edo oraindik 
inon ere agertu gabeko irudiak tartekatzen dira, lerro sekuentziala hautsiz, eta ikuslea behartuz 
lotura asoziatibo berriak bilatzera. Horrela bada, sekuentzia batek ezartzen du bere gaia eta 
gauzatzen du bere potentziala, harik eta, itxuraz, irudi inkongruente batek, aurreko gaitik hartuak 
edo oraindik agertu gabeak, etena egin arte.112 Horixe litzateke irudi «disruptiboa», eta 

                                                 
112 PETRIC, V., o.c. 95 or. 
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muntaketa mota hau kolisiozkoaren edo “muntaketa dialektikoaren” bariazio moduan ere har 
daiteke.113 

Horrelako irudiek aurreko sekuentziaren osotasun tematikoari beste esanahi bat ematen diote 
lehena konplikatuz. Errepikatzen joaten dira, eta azkenean beraietako gaia gailen bihurtzen da 
ondorengo sekuentzian, eta beraz sekuentzia berrien etorrera edo zaharren iraupena adierazteko 
funtzioa ere badute. Muntaketa mota honen helburua konparazio eta asoziazio berriak sortzea ere 
bada. Adibide bat 19 sekuentzian aurkitzen dugu: 

405. Erregistro bulegoa, gizonak paperean zinatzen du. 

406. Trafiko seinalea 

407. Erregistro bulegoa, gizonak egiaztapena hartzen du. 

408. Trafiko seinalea bueltatu egiten da. 

409. Erregistro bulegoa, gizona eta emakumea joan egiten dira. 

... 

422. Erregistro bulegoa, gizonezkoa. 

423. Erregistro bulegoa, emakumezkoa. 

424. Banandutako irudia, kalea, jendea, tranbiak. 

425. Erregistro bulegoa, emakumeak beherantz begiratzen du. 

426. Erregistro bulegoa, gizonezkoak beherantz begiratzen du. 

427. Erregistro bulegoa, emakumezkoa. 

428. Tranbia bik elkar gurutzatzen dute. 

429. Erregistro bulegoa, beste bikote bat enplegatuarekin, emakumezkoak aurpegia estaltzen du 
poltsaz. 

430. Emakume zahar bat hilobi aurrean negarrez, aurpegia estaltzen du eskuaz. 

431. Erregistro bulegoa, bikotea, emakumeak aurpegia estaltzen du. 

432. Emakumea negarrez hilobi aurrean, aurpegian jarrita du eskua. 

433. Erregistro bulegoa, gizonezkoak zinatzen du, emakumea aurpegia estaliz badoa. 

Sekuentzia honetan trafiko irudiak aprobetxatu dira, aurreko sekuentziako gaiari 
dagozkionak, erregistro bulegoan gertatzen diren zenbait gauzaz komentario asoziatiboa egiteko. 
Lehen bikoteak ezkontza paperak zinatu ditu eta trafiko seinaleak joan! indikatu die. Bigarren 
bikoteak dibortzio paperak izenpetzen ditu eta trafikoaren irudian banandutako kalea eta batera 
joan ordez elkar gurutzatzen duten tranbiak azaldu dira, bikotearen konponezintasuna 
adierazteko. Sekuentziaren azkenerantz aurretiaz inon ikusi gabeko irudia azaltzen zaigu, 
                                                 
113 Petric-ek dioenez muntaketa hau Marx eta Engels-en «oposatuen batasun dialektikoaren» ordezko zinematiko 

moduan hartua izan liteke. PETRIC, V., o.c. 96 or. 
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emakumea negarrez hilobi aurrean, baina lotura egiteko mugimendu berdintsua erabiliz, 
emakumeen plano bi elkartzen baitira, bata erregistro bulegoan aurpegia karteraz estaltzen, 
bestea hilobian aurpegian eskua jarrita. Gauza da ondorengo sekuentzian agertuko den 
lehenengo gaia hileta izango dela.114 

Petric-ek dioenez honelako muntaketak estimulatu egiten du ikuslea muntaketaz pentsatzera, 
muntaketa bera dela esanahiaren determinatzailea aditzera emanez.115 Bestalde, ikerketa honetan 
konturatuko gara Vertov-ek baduela jarraitzaile bat teknika oso partikular honen erabilpenean, 
Chris Marker-ek ere baitarabil formula hau Eguzkirik ez filmean. 

6.2.3.4 Egitura abstraktua 

Egitura abstraktua ere narratiboaren moduan printzipio asoziatiboen menpe dago erabat 
filmean. Badaude zenbait atal muntaketarako lehen mailako irizpideak planoen konposizio 
grafikoak, mugimenduaren jokoak, iluminazioak eta beste parametroek zuzenduta daudenak, 
baina goragoko mailan eredu abstraktua beste helburu bat lortzeko bidea da, hain zuzen lotura 
asoziatiboak egiteko. 

Bordwell eta Thompson-ek esana jarraituz forma abstraktua erabiltzeak filma ezaugarri bisual 
hutsetan oinarritzea esan nahi du.116 Zinegileak irudiak ordenatzen ditu zenbait kualitate 
konparatzeko edo kontrastatzeko helburuaz, esaterako kolorea, forma, erritmoa eta tamainua. 
Askotan film abstraktuak “gaia eta bariazioen” sistema erabiliaz eratzen direla gaineratzen dute, 
musikatik ateratako kontzeptua eta Kameradun gizonaren kasuan erabat aplikagarria dena. 
Musikaren kasuan melodia edo beste motiboren bat aurkezten da eta ondoren melodia berberaren 
bertsio desberdinak egiten dira, tonuan eta erritmoan alde itzelekin, jatorrizko melodia han 
aurkitzea zaila gertatzeraino. Film abstraktuaren formak antzean funtzionatzen omen du. 

Gehienetan, ikusleek objektuen kualitate bisualez goza dezaten erabiltzen dute zinegileek 
egitura hau, baina jakina, Vertov-ek ez du helburu berbera horrelako forma praktikatzen 
duenean. Petric-ek dioenez Vertov-ek nahi duena da ikuslearen pertzepzioan ezohiko eraginak 
izatea, egoera onirikoan sartzea edo “lotatik itzarketara” bitartean dagoen antzeko trantsizioan. 

Beraz, hainbat sekuentziatan muntaketa egiteko irizpide behin-behinekoa planoen ezaugarri 
grafikoek osatutakoa izango da, nahiz eta beti egon beste maila baten asoziaziozko ideiaren bat. 
Honelako edizioa burutzeko teoria propioa ere garatu zuen Vertov-ek, ze uste zuen zinemaren 
hizkuntza propioa sortu behar bazen, besteak beste era honetara lor zitekeela. Zinemak 

                                                 
114 PETRIC, V., o.c. 102-103 or.. 
115 PETRIC, V., o.c. 107 or. 
116 Ikus BORDWELL, D. eta THOMPSON, K., o.c. 119-121 or. 
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esperientzia berria eskaini ahal zion ikusleari, beste inongo arteak ezin zuena eman, eta 
esperientzia estetikoaren aukera berri horri kinestesia deitu zaio. 

6.2.3.4.1 “Kinestesia” 

Petric-ek landu ditu holako kontzeptuak Vertov-en lana aztertzean. Berak kinestesiaren 
definizio hau egiten du: 

“Kinestesia terminoak sentsazio espezifiko bat adierazi nahi du, hain zuzen irudi mugituek 
muntaketaren bidez ikuslearen pertzepzio zentroak estimula ditzaketen sentsazioa, kamera 
mugimenduak, planoaren barruko mugimenduak, eta argi eta ilun inpultsuek pantailan duten 
eraginez. Estimulo hauekin afektatuta, pantailan aurkezturiko munduarekin identifikazio 
espazialaren sentimendu indartsuaz batera, ikuslearen motore sentsorialak bere gorputza espazioan 
zehar mugituko balitz bezala erantzuten du.” 

Hau Kameradun gizona filmeko zenbait sekuentziatan eraman nahi izan zuen praktikara 
Vertov-ek. Nabarmentzekoak dira “Emakumearen itzarketa”, “Kalea eta Begia”, “Eskuak 
lanean” eta “Filmatzailea eta makinak” sekuentziak, ze hauetariko bakoitzaren eragina 
desberdina da sentsazio diferenteak sortzen direlako ikuslearengan, erabiltzen diren plano mota 
eta muntaketa formulei esker. Kinestesiaren esperientziaren bidez ikuslearengan sentsazio 
onirikoak, hipnotikoak, lasaitasuna edo sosegu-eza sor liteke. Efektu bat aipatuko dugu, Petric-
en ustez garrantzi handia duena film honetan, hain zuzen «phi-efektua» deiturikoa. 

Petric-ek adierazten duenez «phi efektua» sortzen da muntaketa oso azkarra, plano oso 
laburrez osatua, pantailan ikusten denean: ikusleak jasotzen duen inpresioa da aurreko planoko 
objektua edo forma grafikoa bestean transformatzen dela. Adibidez, objektu berbera pantailako 
leku desberdinetan alternatiboki agertzen denean ikuslearen inpresioa da objektu hori saltoka 
dabilela mutur batetik bestera. Hau ez omen da esposizio multipleak edo kateatuek sortzen duten 
moduko sentsazioa, honelakoetan ez baitirudi ikuslearen pertzepzioarekin jolasten denik. Baina 
«phi-efektua» erabiliz posible omen da, esaterako, inpaktu hipnotikoa eragitea ikuslearengan.117 

«Phi-efektua» printzipio abstraktuen araberako muntaketak sor lezakeen efektuetariko bat da, 
eta film honetan atal abstraktu bakoitzak bere eragin espezifikoak probokatzen ditu. Ikus 
dezagun banan banan nola funtzionatzen duen bakoitzak. 

                                                 
117 Honela azaltzen du Petric-ek efektu hau: “Due to the fact that our eyes retain a perceived image on the retina for 

une one-hundredth of a second after an actual perception is completed, the viewer experiences an illusion of double 
exposure (...). As a result, the impression of a previous image merges with the perception of the succeeding image, 
and if the sequence contains a series of different images (shots) following one another in rapid succession, the film 
viewer will experience the stroboscopic illusion of these images being superimposed.” PETRIC, V., o.c. 139 or. 
Ikus baita ere 139-148 or.  



Kameradun gizona 
 
 

145 

6.2.3.4.2 Printzipio abstraktuen araberako muntaketa 

Muntaketa abstraktua egiteko unean Vertov-ek kontzeptu bat ere asmatu zuen nolako 
muntaketa egin nahi zuen adierazteko: «interbaloen teoria». Vertov-en ustez filma «interbaloen» 
gainean eraikita egon behar du, hots, irudien arteko mugimenduaren gainean. Mugimendu hori 
oinarritzat hartuz egindako edizioak ikuslearengan sentsazio bereziak sortuko dituelakoan dago, 
ikuslea pertzepzioaren mundu berrietara eramango omen du formula horrek, eta horrela, bakarrik 
zinemak sor dezakeen efektu estetiko berezi hori, “efektu kinestesikoa”, jasoko omen du. 

Teoria honek asko zor dio autorearen garaian zabaldutako arte korronte “konstruktibistari”, 
ze kontzeptu hau zinemari aplikatuz filma “eraikina” delako ideia gara daiteke, elementu eta 
pieza askoz osatua, hauen azken esanahia osagai ezberdinen arteko harremanetik datorrelarik.118 

 «Interbaloetan» oinarritutako edizioa burutzeko Vertov-ek esaten du «planoen arteko 
korrelazio bisuala» hartu behar dela kontuan: irudien arteko mugimendua nolakoa den, eta 
planoen hainbat ezaugarri: distantzia, angelua, irudien barruko mugimendua, eta filmaketa 
abiadurak. Guzti hau ikusita autoreak erabaki behar du elkarrekin zein ordenatan lotu planoak 
eta nolako luzera eman bakoitzari, beti multzo osoak nola funtzionatuko duen izanik gogoan.119 

Petric-ek dionaren arabera Vertov-ek efektu subliminala eragitea zuen helburu muntaketa 
mota honekin, hau da, ikuslea kontzientea izan gabe bere aktibitate sentsomotorea estimulatu. 120 

                                                 
118 PETRIC, V., o.c. 27 or.  
119 Vertov-ek hau idazten du “kinok-en a.b.c.-a”  deitutako agiri baten: “La escuela del «Cine-ojo» exige que el film 

esté construido sobre los «intervalos», es decir, sobre el movimiento entre las imágenes. Sobre la correlación visual 
de las imágenes en relación unas a otras. Sobre las transiciones de impulsión visual hacia la siguiente. La 
progresión entre las imágenes («intervalo», visual, correlación visual de las imágenes) es (para el «Cine-ojo») una 
unidad compleja. Está formada por la suma de diferentes correlaciones, las más importantes de las cuales son: 1. 
Correlación de los planos (grandes, pequeños, etc.). 2. Correlación de los ángulos de toma. 3. Correlación de los 
movimientos en el interior de las imágenes. 4. Correlación de las velocidades de rodaje. Sobre la base de una u otra 
asociación de correlaciones, el autor determina: 1) el orden de la alternancia, el orden de sucesión de los trozos 
filmados; 2) la longitud de cada alternancia (en metros), es decir, el tiempo de proyección, el tiempo de visión, de 
cada imagen rodada, por separado. Además, paralelamente al movimiento entre las imágenes («intervalo»), se debe 
tener en cuenta, entre dos imágenes juntas, la relación visual de cada imagen en particular con todas las demás 
imágenes que participan en la «batalla del montaje» desde su principio. Encontrar el «itinerario» más racional para 
el ojo del espectador, de entre todas estas interacciones, interatracciones, interrechazos de las imágenes, reducir 
toda esta multitud de «intervalos» (movimientos de las imágenes) a la simple ecuación visual, a la fórmula visual 
que exprese mejor el tema esencial del film, esta es la tarea más difícil y capital que se plantea el autor-montador.” 
VERTOV, D., o.c. 102 or. 

120 Hau dio Petric-ek: “Vertov’s “Theory of Intervals” is based on the subliminal effect of the instantaneous conflict 
between two opposing movements. In the “Street and Eye” sequence, the same concept is applied to the conflict 
between different graphic shot compositions and light distributions. The brief close-ups of the eye show the 
eyeball’s extremely subtle motions (micromovements) in a series. These conflicts cannot be perceived directly 
because they are registered on a subliminal level and, as such, stimulate sensory-motor activity in the viewer. (...) 
Careful analisys of the key sequences in The Man with the Movie Camera  supports the claim that Vertov was 
aware of the possibility of producing such an effect through subliminal montage: with it, he could arouse fear in the 
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Kameradun gizona filmean froga ugari aurkitu daiteke Vertov saiatzen dela bere teoria 
praktikara eramaten. Ondoren ikusiko ditugu atal batzuk muntaketa formula horrekin 
eraikitakoak. “Emakumearen itzarketaren” atala dakargu hemen berriro analisira, aurreko 
kapituluetan forma narratiboaz eta asoziatiboaz egindako azterketen ostean. Forma abstraktuari 
dagokionez atal bateko muntaketan fijatuko gara, planoen parametro konkretu batzuetan 
arakatuz batez ere, “errepresentazionaltasuna”121 eta mugimenduarekin lotutakoak, adibidez: 

140. Lehen planoa. Pikatua. Emakume baten sama eta okotza izarapean. Konposizio 
semiabstraktua. 

141. Plano orokorra. Parke bazterra, mahai hutsak, arbolak, fondoa definitu gabekoa. Amets egoera 
ekar lezake gogora. 

142. Plano orokorra erdiko plano bihurtzen dena. Trenbidea horizontean galtzen dena, urrunean 
trena ikusten da etortzen, filmatzailea dago lehen planoan lurrean, errail baten gainean kameraz 
filmatzen. Arriskuaren sentsazio bizia sortzen da. 

143. Lehen planoa. Filmatzailearen burua azaltzen da kuadroaren beheko eskuinean ezkerrerantz 
begiratzen, bere atzean, apur bat diagonalean, trenbidea ikusten delarik. Trenaren gurpilak borroso 
ikusten dira eskuinerantz pasatzen. Muntaketa saltoa dago aurreko planotik hona, trena kontrako 
direkzioan baitoa filmatzailearen posizioa lehen bezala dagoela suposatzen badugu, hots, ez dago 
mugimenduaren “raccord-ik” muntaketan. Petric-en arabera plano honek segmentuaren zati 
onirikoaren eta «interbaloen» araberako muntaketaren hasiera markatzen du. 

144. Lehen planoa. Ezkerrerantz abiadan doan trenaren alde bat ikusten da, leihoak goiko 
eskuinetik beheko ezkerrera pasatzen dira. Kamerak garabi eta panoramika mugimendua egiten du 
eta horrek izaera semiabstraktua ematen dio irudiari. 

145. Lehen planoa. 143a bezalako planoa baina atzekoz aurrera jarrita egongo balitz bezala: 
filmatzailearen burua beheko ezkerrean dago eskuinerantz begiratzen eta trena ezkerrerantz doa. 

146. Lehen planoa. Trenaren bagoiak eta leihoak diagonalki gurutzatzen dute kuadroa goiko 
eskuinetik beheko ezkerreko bazterrera eta irudia borroso dago mugimendu azkarragatik. Petric-ek 
dio mugimendu simultaneoak, bata kamerarena panoramika eta garabia egiten eta bestea ziztu 
bizian doan trenarenak “inpakto kinestesikoa” sortzen dutela ikuslearengan. 

147. Lehen planoa. Filmatzailearen oina engantxatua trenbideko errailean. Petric-ek dioenez plano 
honen konposizio ezohikoak indartu egiten du ikuslearen desioa ikusteko filmatutako objektuaren 
zati eskluditua (Filmatzailearen gorputza). Tentsioa handitu egiten da datorren trenaz ikusleak duen 
kontzientziarekin, baina irudiak ez du zerikusirik “benetako” egintzarekin. Agian, pentsatzen has 
gaitezke zer gertatu zaion filmatzaileari, baina geroago ikusiko dugunez “imajinazioaren” gauza 
izan dela konturatuko gara. Vertov-ek jolastu egiten du ikuslearekin film dramatikoen “truko” 
tipikoak erabiliaz. 

                                                                                                                                                
audience before the street accident actually occurs in the film or compel the viewers to empathize with the 
Cameraman when he “floats” in the “Cameraman and Machines” sequence.” PETRIC, V., o.c. 147-148 or. 

121 Gure ikerketa osoan dokumental bitan izan dugu kontuan parametro hau, esanahi batzuk jasotzeko errelebantzia 
duelakoan. (Bestea Eguzkirik ez filma da). Vertov-en kasuan korronte artistiko konstruktibistaren eragina nabarmen 
liteke irudiaren aspektu hau kontrolatzeko. 
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148. Lehen planoa. Lurretik eginda trendide erditik. Trena kamerarantz dator eta gainetik igarotzen 
da. Petric-en ustez hau da “shock” optikorik agresiboena, fotograma batzuen eliminazioarekin 
indartua. 

149. Lehen planoa. Emakumearen ilea eta bekokia ikusten dira ezkerretik eskuinera mugitzen 
geldiro. 

150. Lehen planoa. Behetik filmatuta. Trena abiada bizian doa kuadroaren fondoko zentrotik 
kuadroaren ezkerrerantz, eta kamerak panoramika egiten du ezkerrerantz, leihoetan enfokatuz, 
hauek lehenengo horizontalki mugitzen dira eta gero diagonalean, eta berriro diagonalean goiko 
eskuinetik beheko ezkerrera. Oharra: 144. planoan bezala mugimendu biak, kamerarena eta 
trenarena, simultaneoak izateak pantailan eredu abstraktuagoa sortzen du. 

151. Erdiko planotik lehen planora. Trenaren leiho borrosoak mugitzen direkzio desberdinetan, 
etengabe aldatuz planoaren konposizioa eta eredu grafikoak. Petric-en ustez hau plano funtsezkoa 
da inpaktu oniriko handiena sortzeko bere barruan dauden hamar mugimendu edo figura 
semiabstraktuen bidez, objektuaren aspektu errepresentazional eta espazialak aldatuta eta 
«dekonstruituta» baitaude. 

152. Lehen planoa. Emakumearen burua bere ilea bisible dela beheko eskuineko bazterrean. Besoa 
horizontalean dago plano erdian eskua buru gainean dela jarrita. Mugitu egiten ditu burua eta 
besoa. 

153. Lehen planoa, erdiko planoa. Behetik. Leiho borrosoak mugituz goiko eskuinetik beheko 
ezkerrerantz. Atzeko furgoia argiago ikusten da garabitik posizio horizontalera pasatzen denean eta 
orduan garabia egiten du berriro eta oraingoan siluetan ikusten den trena desagertu egiten da 
beheko ezkerreko eskinan. Kuadroan zeru argia eta telefono posteak okupatzen dute eskuina eta 
behea, eta azkenean zeruak okupatzen du ia kuadro guztia. Dinamismo optikoa amaitu egiten dela 
inplikatzen du, zerbait desagertu edo joan egin den zentzua emanez. 

154. Erdiko planoa. Goitik. Emakumearen besoa eta soina ohean, eta jagitzen hasten denean ohean 
jezartzeko mugimendua eginez gerria eta izterrak ikusten dira. Itzartu da emakumea. 

155-177 Lehen planoa. Goitik. Trenbidea, martxan filmatuta. 11 aldiz fotograma beltz bi 
tartekatzen zaizkio plano honi, begien keinu efektua lortuz, emakumea konszientzia itzarrira 
heltzen ari deneko sentsazioa sortu nahian edo ikuslearengan. 

 Petric-en arabera sekuentzia honek sortzen duen sentsazio bereziaren sustraia plano eta 
muntaketaren ezaugarrietan dago. 

Vertov-ek bere muntaketaren bidez efektu subliminala sortu nahi du tentsioa eta sosegu-
gabezia eragiteko ikuslearen kontzientzian, itzartzen ari den emakumearen amets egoera 
urduriarekin eta arriskuan filmatzen ari den filmatzailearekin bat egiteko. Alde batetik, 
filmatzailea trenbidean bere kamerarekin etzanda ikusten dugu ziztu bizian datorren trena 
filmatzen, eta arriskuaz konturatzeak sosegua kentzen digu, lotan dagoen emakumeak bere 
mugimenduekin adierazten duen sosegu-eza berbera. «Interbaloen» aplikazio honen bidez, alde 
batetik filmatzaileak trena etortzean duen estura ikusleak beregana dezan lortzen da, eta bestetik 
lo baina itzartzetik hurbil dagoen emakumearen konszientzia, edo amets urdurian 
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dagoenarena.122 Eta honelako eragina sortzeko zenbait elementuk funtzionatzen du, irudien 
errepresentazionaltasunak, planoen barruko mugimenduak, kameraren mugimenduak, eta 
muntaketan objektu eta mugimenduen direkzioaren “raccord-aren” hausketak. 

Petric-en ustez garrantzi berezia du irudi errepresentazional eta abstraktuagoen konbinaketak. 
Plano abstraktu horiek bilakatzen dira ulergarri bakarrik inguruko planoen kontestuan. Esate 
baterako, atala hasten da lotan dagoen emakumearen irudi semiabstraktuarekin, aurpegi osoa 
erakutsi beharrean bakarrik okotza eta sama agertuaz, oheko izaren artean. Bigarren planoan 
parke bazter eguzkitsua ikusten da mahai bakartiekin eta arbolekin, fondoan definitu gabeko 
horizontearen kontra. Plano honek ametsetako egoera dakarrela gogora dio Petric-ek. Hirugarren 
planoan urrunean galtzen diren trenbide errailak ikusten ditugu, trena dator fondotik, eta aurrean 
filmatzailea dago trenbide erdian etzanda kamerarekin filmatzen. Arriskuaren sentsazio oso bizia 
sortzen da. 

Petric-ek dioenez sarrera honen ostean dator «interbaloen teoria» kontuan hartuz egindako 
muntaketa: mugimenduen arteko gatazka, tartekatzen dira bai kamera eta bai irudiaren barruko 
mugimendu ugari duten trenaren irudi semiabstraktuak, emakumea ta filmatzailearen konposizio 
bereziko irudiekin batera. Ondorioa, itzartu orduko tentsioa sortzea, filmatzailearen 
urduritasunarekin batera doana. Azpimarratzekoa da hemengo muntaketan egiten den 
konbinazioa, alde batetik ez da errespetatzen mugimenduaren “raccord-a”, eta bestetik ekintza 
“errealak” barik beldurraren imajinazioak sortzen dituenak sartzen dira, errailean engantxaturiko 
oinarena izanik adierazgarriena. Dena nahasten da beraz hemen, sosegurik gabeko loa edo 
ametsa, eta “benetako” arriskua eta beldurrezko imajinazioak sortzen dituen irudiak. 

Aipatu dugun atalean azkenengo planoak ere eman dezake zeresana. Petric-ek dioenez plano 
hau «disruptiboa» da, trena joaten ikusi badugu ere berriro azaltzen zaigu hemen, eta plano honi 
Vertov-ek 11 fotograma beltz tartekatzen dizkio, argitasun eta iluntasunaren kontraste gogorra 
sortuaz. “Flasheaketa” azkar hau, optikoki gogaikarri gertatzen dena, emakume gaztearen 
konszientzia loartekoarekin lotzen da. Emakumeak itzartu bezain laster begiak erdi irekita 
hartzen duen sentsazio berbera ikusleak jaso dezan nahi du, antza denez, Vertov-ek. Geroago 
zentzu narratiboa eman ahal zaio plano honi, berriro ikusten dugunean emakumea aurpegia 
lehortzen eta begiak zabaltzen eta ixten. Baina hor dagoeneko beste asoziazio bat egiten da 
kamera eta gizabegiaren artean. 

                                                 
122 Hau dio Petric-ek: “The “Awakening” sequence is intended to induce a hypnopompic sensation in the viewer by 

the inclusion of representationally ambiguous shots that become clarified only within the context of their 
surrounding shots.” Sentsazio «hipnoponpiko» hori zer den adierazteko hauxe dio ohar baten, Charles Tart-en lan 
bat aipatuz: “There are two transitional states of consciousness: one preceding and the other succeeding the four 
stages of dreaming. (...) The transitional state that occurs when we awake from sleep is called the ‘hypnopompic’ 
period.” PETRIC, V., o.c. 164-165 or. 
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“Itzarketaren” sekuentzian «interbaloen» bidezko muntaketa Vertov-ek efektu onirikoak 
sortzeko egiten zuela ikusi dugu. Baina formula hori beste sentsazio batzuk sortzeko ere aplikatu 
zuen autore honek. Ondoren “Kalea eta begia” sekuentziaren azken zatia aztertuko dugu: atal 
hau begiaren lehen planoa eta kaleko irudiak tartekatuz osatua dago, eta multzo horretatik 
bospasei aipatuko ditugu muntaketa horren adibide txiki bat emateko: 

488. 0,3 segundu. Lehen planoa. Begiaren globoak kuadroaren laugarren parte bat besterik ez du 
betetzen, ezkerreko behekoa. Begi hori ez zaio inoiz ere ikusleari zuzentzen atal osoan, gehienetan 
planoaren kuadroko gorantz eta eskuinerantz begiratzen du. Plano honetan ezkerrerantz mugitzen 
da. 

489. 1,2 segundu. Panoramika egiten da eskuinerantz barrido efektu nabarmenaz, kalea, etxea eta 
arbolak ikus daitezkeelarik. 

490. 0,3 segundu. Begia planoaren eskuinerantz mugitzen da. 

491. 0,6 segundu. Kamerak balantzeoa egiten du bere ardatzean ezkerrerantz. Zaldiaren lehen 
planoa kalean guregana datorrela. 

492. 0,3 segundu. Oso denbora laburra bada ere zabalik dagoen begia itxi egiten da eta zabaltzen 
denean ezkerrerantz egiten du. 

493. 0,6 segundu. Kamerak balantzeoa egiten du bere ardatzean eskuinerantz, barrido efektu 
nabariaz. Kaleko balaustrada ikus daiteke. 

Aipatutako zatian zerbait azpimarratu behar bada begia eta kaleko mugimenduak elkarren 
aurka joatea da, txoke sentsazioa sortu nahian. 77 planoz osatzen da atal hau, guztira bakarrik 25 
segundu irauten duelarik. Begia lau aldeetarantz mugitzen ikusten dugu, eta kaleko irudiak batez 
ere begiaren mugimenduaren kontrara funtzionatzen dute. Atala aurrera joan ahala erritmoa 
amorratua bihurtzen da, eta azkenengo 19 planoak honela osatuta daude: begiaren planoak 
fotograma batekoak eta kaleko gauzen planoak fotograma bikoak tartekatzen dira (hots, 0,05 eta 
0,1 segunduko planoak). Gainera plano horiek ez dira estatikoak, aldiz kameraren mugimenduak 
ere badaude, panoramikak, balantzeoak, noraezekoak, hauetariko asko hainbat diagonalean, eta 
hemen da, batez ere, Petric-ek «phi efektua» deitzen duena gertatzen den tokia. Bere labur-
laburrean mugimendu desberdin horien eskema oso konplexua da.123 

Petric-ek dioenez mugimendu dibergente hauen arteko konfrontazioa gero ta handiagoa da 
eta amaierara heltzean pertzepzioaren efektua agresiboa bilakatzen da. Phi-efektuaren ondorioz 
kalearen irudia, bere linea horizontal eta diagonalekin “gainjarrita” ikusten da begi-irudiaren 
gainean, honen forma zirkularra zeharka ebakiaz.124 Guzti honen ondorioz ikusleari «trafiko 

                                                 
123 Petric-ek grafikoki azaltzen ditu plano hauen mugimenduetariko asko 140-143 or. Hau komentatzen du berak: 

“(...), through a “battle of movements” kinesthetic energy is built up in this sequence, and (...) the impact of 
intervals is “geometrically” increased by gradually reducing the shot´s duration.“ PETRIC, V., o.c. 140 or. 

124 PETRIC, V., o.c. 145-146 or. Petric-ek berak dio begiaren “ebaketa” hori  Buñuel-en Un chien andalou  filman 
agertzen den begiaren eszena ekar dezakeela gogora, baina Vertov-en efektuak ez duela inolako zerikusirik harekin 
ez ideian ez intentzioan gaineratzen du.   
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istripuaren esperientzia sentsoriala indartzen» omen zaio, «muntaketa tentsio ezohikoa» sortuz, 
hurrengo sekuentzian istripuaren biktima bat ikusiko dugulako.125 Sauzier-en ustez ere atal 
honek ikuslearengan sortzen duen efektua hauxe da, «istripu baten norbait konortea galtzen 
egongo balitz modukoa.»126 

Printzipio abstraktu hauen arabera antolatutako bigarren atala “Eskuak lanean” sekuentzian 
aurkitzen dugu. Ondoren daukagu hango muntaketaren adibide bat: 

708. 0,9 segundu. Lehen planoa. Eskua telefonoa jasotzen. 

709. 0,5 segundu. Lehen planoa. Eskua kameraren manibelari ematen. 

710. 0,7 segundu. Lehen planoa. Eskuak pianoa jotzen. 

711. 0,5 segundu. Lehen planoa. Eskuak idazmakinaz idazten. 

712. 0,7 segundu. 710 bezalakoa. 

713. 0,5 segundu. 711 bezalakoa. 

Era honetako 33 plano daude atal honetan, guztira 21 segundu irauten dutenak. Plano batetik 
besterako mugimenduak elkarrekin oso lotuta daude, batez ere atalaren azkenerantz, ekintzak 
oso desberdinak izan arren mugimenduak “raccord” apartekoa eskainiko balio bezala. Petric-ek 
esaten du kolisioa dagoela planoen konposizioa eta barruko mugimenduaren artean eta horrexek 
gehitu egiten duela sortzen duen inpaktu emozionala.127 Aipatzen du sekuentzia hau filmaren 
erdian jarrita dagoela, lanaz ari diren beste sekuentzia biren erdian, eta horrek esanahi berezia 
ematen diola, esanahi poetikoa eta ideologikoa ere, eskuen bidez egindako aktibitatearen 
edertasuna adieraziz eta lana goratuz.128 

Adibidetzat jarri nahi dugun hirugarren atala 31 sekuentzian agertzen da, “Filmatzailea eta 
makinak” izenekoan hain zuzen, eta bertan tartekatzen da filmatzailearen irudia makinen irudi 
abstraktuen artean. Une batez errepikatu egiten da denbora osoan plano pare berbera: 

835. 0,2 segundu. Lehen planoa. Bueltaka dabilen dinamoa. 

836. 0,1 segundu. Erdiko planoa. Filmatzailea tripodea lepoan daramala. 

Beste lau biderrez errepikatzen da berdin-berdin pare hau. 

Atala honelako multzotxo askoz osatuta dago, eta gauza da filmatzailearen planoa 
mugimendu errotatorio suabea eginez banatuta dagoela zati askotan, eta hor tartekatzen dira 

                                                 
125 PETRIC, V., o.c. 140 or. 
126 SAUZIER, B., o.c. 401 or. 
127 PETRIC, V., o.c. 151 or. 
128 PETRIC, V., o.c. 148-151 or.  
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multzoka makina desberdinen irudiak, sarritan ezagutu ere ezin direnak konposizio abstraktuaren 
ezaugarri asko dutelako. 

Sekuentzia osoak 148 plano ditu, eta 50 segundu baino gutxiago irauten du, filmatzaileak 
makinen gainean “flotatu” egiten duen itxura emanez, eta erabateko lotura bera eta makinen 
artean dagoela adierazi nahian. Filmegintza eta produkzio industrialaren arteko lotura osoa, hain 
zuzen. Bi mailatan gertatzen den mugimenduan oinarrituta dago muntaketa: mugimendu 
errepresentazionala, filmatzailea semizirkuluan mugitzen, eta abstraktuagoa, distortsionatuta 
bezala azaltzen diren gurpil eta tresna jiratorioak. Hiru oinarrizko direkziotan jotzen du 
mugimenduak, zirkularrean, bertikalean eta horizontalean. 

Petric-ek dioenez sekuentzia honetan «propultsio subliminalaz» hitz egin daiteke, 
filmatzailearen mugimendu suabe eta hegalariaren ondoan mugimendu mekaniko diskordantea 
tartekatuz. Helburua ez da “shock” efektua lortzea, “Kalea eta begia” sekuentzian bezala. 
Makinak eta gurpilak ezkerretik eskuinera dabiltza, eta, aldiz, filmatzailea eta bere tripodea 
diagonalean jiratzen dira gero ta gehiago kuadroaren goiko eskuinetik goiko ezkerreko eskinara, 
eta «interbaloen teoria» erabiliz sortutako kontraste horrek efektu kinestesiko berezia eragiten 
omen du.129 

Galdetzekoa da lehenengo aipatu dugun atala eta honen artean nola dagoen hainbesteko 
desberdintasuna efektuetan. Hark, “Kalea eta begiak”, inpaktu agresiboa omen du, honek 
lasaigarria, «ia hipnotikoa». Petric-en ustez diferentziarik handiena da han tartekatzen direla 
plano estatikoak eta kameraren mugimendu zakarrekoak, eta hemen aldiz, irudien barruan 
mugimendua egon arren kamera berak estatiko irauten duela denbora osoan.130 

Esanahi ideologiko argia uzten du sekuentziak: filmatzailea langile bat gehiago dela gizarte 
sozialistan, industria eta teknologiarekin lotura eta harenganako mirespena adierazten du, eta, 
oro har, sekuentziaren inpaktua poetikoa omen da, “eskuak lanean” sekuentzian bezala.131 

Ikusten denez Vertov eta Svilova-k kontu handiz gauzatu zituzten sekuentzia hauek, «bere 
erritmo propioaren arabera... eta gauza errealen benetako mugimenduaren arabera.» Vertov eta 
filmatzailea zen bere anaia Kaufman-ek filmatzeko mekanismo desberdinak erabili zituzten 
bisualki dinamikoak eta kontraste handikoak ziren planoak egiteko, sarritan kuadroan nagusi zen 
eredu grafiko partikularrean enfatizatuz.132 

                                                 
129 PETRIC, V., o.c. 155-164 or. Petric-ek grafikoki azaltzen ditu planoen konposizioa eta mugimenduak. 
130 PETRIC, V., o.c. 162 or.  
131 PETRIC, V., o.c. 164 or. 
132 PETRIC, V., o.c. 12 or.  
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6.2.3.4.3 Eredu musikalaren garrantzia muntaketa abstraktua burutzeko 

Atalaren hasieran aipatu dugu forma abstraktua askotan eraikitzen dela eredu musikalak 
jarraituz, eta Vertov-en kasuan ere bere muntaketaren «interbaloen teoriak» asko zor dio erritmo 
musikala irudietan gauzatzeko ideiari. Teoria horren helburua erritmo ahal denik eta egokiena 
bilatzea zen, eta horretarako eredurik behinena Vertov-ek musikan eta poesian zeukan, eta horixe 
da Sauzier-ek azpimarratzen duena ere Vertov-en muntaketaren egitura poetiko-musikala 
aipatzean.133 Aspektu honekin gertatzen den gauzarik bitxiena da filma garai ixilekoa izanik 
Vertov-ek saio aparta egiten duela musika bera irudien bidez transmititzeko. 

Kameradun gizona filmeko hainbat sekuentziatan soinua edo musika irudien bidez 
errepresentatu nahi dira.134 Filmaren hasieran orkestaren atala daukagu eta Petric-en ustez 
zenbait musika tresna eta zuzendariaren jestuen arteko harreman erritmikoak sortzen du 
orkestazio musikalaren inpresioa.135 Ondoren 32. sekuentziak “trafikoaren polizia eta automobil 
bozina” du gaitzat, eta bertan bozinaren lehen planoa txertatzen da hamabi aldiz trafikoaren 
plano orokor eta hor filmatzen ari den operatzailearen erdiko planoen artean. 

Baina seguru aski erritmo musikala sortzeko ahaleginik handiena “Aktuazio musikala koilara 
eta botilekin” sekuentzian gertatzen da. Aurreko sekuentzian altaboz zirkular handia ikusi dugu 
lehen planoan, bere barruan esposizio bikoitzaren bidez soinua inplikatzen duten zenbait detaile 
sartu direlarik: belarria, eskuak teklatua jotzen, eta ahoa abesten. Hemen ezin daiteke esan 
“erritmoa” musikala denik, baina hurrengo sekuentzian hori lortzen saiatzen da Vertov. Esposizio 
multipleen bidez planoetan ikusten ditugu “musikariak” eskuetan koilarak dituztela mahaian 
jotzen, eta mahai gaineko tazak, platerak, bandejak, hautsontziak, botilak eta abar. 111 plano ditu 
sekuentziak eta autorearen saioa da musika partitura bat irudietan ematea.136 Dena lehen planoz 
osatutako sekuentzia honek minutu bat baino apur bat gehiago irauten du eta Petric-en ustez 
filmeko sekuentziarik dinamikoenetarikoa eta bisualki espresiboenetarikoa da. 

                                                 
133 SAUZIER, B., o.c. 434 or.  
134 Petric-ek adierazten duenez ixiltasunaren aroko abangoardiako filmgile asko zegoen arduratuta sentsazio 

musikalak sortzeko medio bisual hutsekin. Ikus PETRIC, V., o.c. 176 or. 
135 PETRIC, V., o.c. 177 or. 
136 PETRIC, V., o.c. 177 eta 182 or. Hala ere, beste ikerlari batzuk eszeptikoagoak dira musika irudien bidez 

errepresentatzeko ahalmenaz. Aumont bezalako ikerlarien ustez horrelako pretentsioak ez du behar den besteko 
oinarri sendorik, hots, ez dago ezer komunik erritmo musikala eta filmikoaren artean. Aumont eta Marie-k hau 
diote Jean Mitry-ri aipamena eginez: “(...), nada hay en común entre el ritmo fílmico y el musical (esencialmente 
porque la vista, perfectamente preparada para percibir las proporciones -es decir los ritmos espaciales- percibe mal 
los ritmos de duración, a los que el oído, en cambio, es muy sensible).” AUMONT, J., eta MARIE, M. (1993): 
Análisis del film. Paidós, Bartzelona, 69 or. 
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6.2.4 Planoen ezaugarriak 

6.2.4.1 Planoen kopurua 

Ordubete inguruko iraupena izanik (1:2’38”)137 guk egin dugun azterketan 1.723 plano 
aurkitu ditugu Kameradun gizona filmean. Kontaketa honek ez du kointziditzen beste batzuek 
egindakoarekin. Sauzier-ek dio 1.712 plano dituela, Croft-Rose-k 1.716 eta Petric-ek 1.682; 
azken honek alde batera uzten ditu «esanahi errepresentazionalik ez duten planoak», esate 
baterako fotograma beltzez edo transparentez osatutakoak, sarritan bakarrik kuadro bat edo bitaz 
hornitzen direnak edo planoa zati txikietan “hausteko” erabili izanak. Dena den zenbaketan 
azaltzen den desberdintasun honek argi jartzen du planoa bera definitu, banatu eta kaptatzeko 
zailtasun batzuk badaudela. Kopurua oso altua dela bistakoa da hala ere, kontuan hartu behar 
dugu batez beste plano bakoitzak 2,2 segundu inguru irauten duela, eta horrek esan nahi du gure 
ikerketan plano laburrenak dituena dela diferentziaz. (Hurren dagoena Chris Marker-en 
Eguzkirik ez filma da, batez beste 4,1 segunduko planoekin). 

Ondoren ikerketaren helburuetarako errelebantzia duten parametroetan eta planoetan 
zentratuko gara. 

6.2.4.2 Asoziaziozko ideia planoan bertan: begia eta kamera 

Filmaren asoziaziozko ideia funtsezkoenetariko bat plano barruan bertan azaltzen daki 
autoreak. Begien detaileko planoak erabiltzen dira horretarako. Lotura hau egiten duten ondoko 
plano guztiak aurkitu ditugu filmean zehar: 

1. Lehen planoa kamera batena, eta honen gainean fantasiazko irudia osatuz filmatzailea dago bere 
kamera ta tripodearekin plano orokorrean. Kamera handiaren irudia behetik aterata, lentea aurrez 
aurre baina apur bat gorantz begira dago. 

3. 1a bezalakoa baina kamera nagusiaren irudia apur bat txikiagoa da. 

97. Lehen planoa. Manikiaren burua ikusleari begira dago. 

100. Detaileko planoa. Manikiaren begiak aurrez aurre filmatuta. Ikusleari begira. 

196. Detaileko planoa. Kameraren lenteak kamera islatzen du. Konposizioa ez da simetrikoa. 

                                                 
137 Guk atera ditugun kontuetan 1:2’38” irauten du filmak, Petric-ek dio 1:1’ irauten duela (Ikus PETRIC, V., o.c. 72 

or.) eta Yuri Tsivian-ek 1:4’32” (Ikus TSIVIAN, Y., o.c. 105 or.) Hemen zerikusia dago hasierako kredituak sartzen 
diren ala ez, baina problemarik handiena da eskuz filmatua izanik 16-18 fotograma segunduko abiaduran eginikoa 
dela, eta segun zein den proiekzio abiadura aldatu egiten dela denbora. Barsam-ek egindako kalkuluan ez dakigu 
zein proiekzio abiadura erabiltzen duen, baina 71 minutukoa dela dio (Ikus BARSAM, R.,  o.c. (1992) 73. or.). 
Bestalde 18 fotograma segunduko proiektatuz 83 minutu eta 51 segundu iraungo luke guk egin ditugun kontuetan. 
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199. Detaileko planoa. Kameraren lenteak islatzen du norbait kameraren manibelari ematen. 
Konposizioa ez da simetrikoa. 

208-225. Lehen planoak eta detaileko planoak. “Itzarketaren” sekuentziari dagozkio. Tartekatzen 
dira: Emakumearen aurpegia, lehortzen ari da, eta begiak atalean zehar zabaldu eta itxi egiten ditu, 
kameraren lentearekin konparazioa egiteko, eta pertsianak ere azaltzen dira zabaltzen eta ixten 
begia eta kameraren mugimenduekin asoziatuz. Kameraren objektiboa detaileko planoetan eta 
konposizio ez-simetrikoan azaltzen da: 

210. Loreak islatzen dira lentean, enfokatzen ari da. Ez-simetrikoa. 

 211. Lehen planoan loreak desenfokatuta, enfokatzen hasten dira. 

212. Kameraren lentea berriro. Ez-simetrikoa. 

225. Azken aldiz azaltzen da lentea, diafragma zabaltzen eta ixten, norbait manibelari ematen 
islatzen du. Ez simetrikoa. 

235. Detaileko planoa. Kameraren lentearen erdian begia esposizio multiplean filmatuta, antsiaz 
begiratzen ari da. Lenteak kameraren manibelari ematen islatzen du. 

237. 235 bezalakoa. 

468-544. Detaileko planoak. “Kalea eta begia” sekuentziako muntaketa azkarrean sartuta 
daudenak. Guztira 77 aldiz tartekatzen da begiaren planoa. Konposizioa kontuan hartzeko gauza 
da, ze begiak okupatzen du kuadroaren beheko ezkerra, eta gehienbat begirada zuzentzen da 
gorantz eskuinerantz, baina atalean zehar mugimendu asko egiten du. 

558. Detaileko planoa. Kameraren lentearen erdian antsiaz begira dagoen begia azaltzen da 
esposizio multiplean. “Istripua kalean” sekuentzian dago. Begia zabaldu eta itxi egiten da. 

584. Lehen planoa. Lenteak kamera islatzen du, gorantz mugitzen da kuadro erdian jarri arte. 

626. Detaileko planoa. Lenteak filmatzailea islatzen du kamera ajustatzen. Ez-simetrikoa. 

628. 626 bezalakoa. 

930. Lehen planoa. 0.05 segundutako iraupena (fotograma bat bakarrik). “Filmatzailea eta 
makinak” sekuentziaren amaiera da. Ez-simetrikoa. 

957. Lehen planoa. Lentea. Beherantz jaisten da, eta “makinak geratzen” sekuentziaren lehen 
planoa da. 

1.256. Lehen planoa. Lenteak etxetxoa islatzen du. 

1.625-1640. Detaileko planoak. Emakume editorearen begiak tartekatzen dira 8 aldiz azkenengo 
sekuentziako atal honetan, “Editorea eta filma” izenekoan. Begi biak azaltzen dira, bata osorik, 
bestea erdia, ezkerrerantz eta beherantz begiratzen. Begi biak eta sudurra argi gehiagoz daude, eta 
orokorrean argazki-negatibo itxura sortzen du iluminazioak. 

1.643-1.705. Detaileko planoak. Begi biak aurrez aurre, beherantz begiratzen, begiak eta sudurra 
argituta, negatibo efektua eginez. 30 aldiz tartekatzen dira. 

1.723. Detaileko planoa. Kameraren lentearen erdian begia azaltzen da esposizio multiplean. 
Diafragma ixten ikusten da, filma amaitu dela adierazteko. 
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Azpimarratzeko gauzak hauek dira: Hasiera eta amaierako planoek (1 eta 1.723) kamerarekin 
eta filmatzailearekin zerikusi zuzena dute. «Zine-begiko» filmatzailea aurretiaz zegoen 
zinemagintzan oinarritu da zine film berriak egiteko, eta horretan burutu duen prozesuan ikasi du 
kameraren begiekin ikusten. 

97 eta 100 planoetan manikiaren begiak azaltzen dira, zinema zaharraren begiradaren 
adierazle, ez zen begirada bizia, «bizitza den bezala» jasotzen duena. 

“Itzarketaren” sekuentzian azaltzen den ataltxoak begia eta kameraren arteko konparazioa 
argi uzten du, oinarrian biek berdin funtzionatzen dutela adieraziz. 

Kameraren plano askok, edo kamera eta begia batuta azaltzen dituzten horiek, zera adierazten 
dute, begia bat egin dela kamerarekin, edo kameraz armatuta doala, eta ikusteko era berria 
aurkitu duela, gizarte sozialista eraikitzen lagunduko duena. 

“Kalea eta begia” sekuentzian begia azaltzen zaigu motibo zentral bezala baina kamerari 
erreferentziarik egin gabe. 

Azken sekuentziako begiak emakume editorearenak dira eta filmegintzako une funtsezko bati 
dagozkio, muntaketari, hementxe ematen baitzaie zentzua jasotako irudiei. 

6.2.4.3 Errelebantzia duten zenbait parametro 

Ondoko parametroetan fijatu gara batez ere planoak aztertzean: distantzia eta angelua, 
konposizioa, errepresentazionaltasuna, eta irudi zatitu ta esposizio multiplearen efektuen 
erabileran. Berauek zerikusi zuzena dute Vertov-en pentsakerarekin eta baita ere garai hartako 
korronte artistikoen joerekin, batez ere konstruktibismoarekin. 

6.2.4.4 Distantzia eta angelua: Pertsona eta objektuak aurrez 
aurre filmatu 

Aumont-ek dioenez Vertov-ek aurrez aurre filmatzen du, eta hori bere pentsakeraren eta 
errealitatearekin duen harremanaren adierazgarri da. Adibidetzat plano bat aipatzen du, 142a, hor 
filmatzailea ikusten da trenbideko errail gainean etzanda beregana datorren trena filmatzen. 
Aumont-ek plano hau Lumière-ren Trena geltokira heltzen famatukoarekin konparatzen du. 
Lumière-ren irudian kamera eroso dago bere egonlekuan, posizio pribilegiatua du andenean 
gertatzen dena jasotzeko, filmatzeko irizpidea gauza guztiak kameraren menpean jartzea da. 
Aldiz, Kameradun gizona filmeko operatzaileak trena filmatzen duenean trenbide erdian jartzen 
da, arrisku handieneko posizioan, filmatzen den objektuarekin zuzeneko erlazioan, kameradun 
gizonak ez duela ezer ere faltseatzen adierazi nahian edo. 



Kameradun gizona 
 
 

156 

«Bizitza den bezala» filmatzeak bizitzako ekintzen eta objektuen aurrean posizio zuzena 
exijitzen du Vertov-en ustez. Hori espresatzekotan aurrez aurre filmatuta daude beste gauza asko: 
umea jaiotzen, tranbiak etortzen, idazmakinak, manikiak, kotxeak. 

Aipatutako ezaugarria beste batekin lotuta dago Aumont-ek dioenez: kamerak filmatutako 
ekintzaren aurrean hartzen duen distantzia. Objetuarekiko distantziarik arruntena da plano 
hurbila, langileak azaltzen direnean erabilia, ez urrunegi ez hurregi, irudietan gauzatzeko 
langilea eta filmatzailearen kopartizipazioa kausa sozialista berberean. Bestalde burgesak beren 
zaldikarroetan daude filmatuta banaketa erradikala bisualizatzeko moduan kamera-operatzailea 
eta haien artean. Eta horren errodajean dagoen Eszena-jartzea nabariak harrapaketa edo ehizaren 
itxura emango lioke sekuentzia osoari. 

6.2.4.5 Konposizioa 

Esan dugu gorago motibo nagusi batzuk kamera eta begia direla filmean, eta hori dela ta 
eredu zirkularra asko nabarmentzen da filmean. Askotan apropos bilatzen da objektuen forma 
hori, kamera hurbilduz edo beste sistemaren baten bidez. Filmarekin lotutako hainbat gauzaren 
zirkulartasuna azpimarratzen da: pelikula latak, proiektorearen erroiluak, zinema aretoan ere 
orkestaren tresnak agertzen direnean azpimarratzen da haietariko batzuen forma zirkularra, eta 
edizio-gelan ere bobinadorak, eta pelikula erroiluak estanteetan ikusten dira. Filmegintzarekin 
eta pantailarekin lotutako elementuetatik aparte, beste gauza askotan ere azpimarratzen da forma 
hau, garraioa, trena, kotxearen eta txirringen gurpilak, kotxearen faroak, eta industriako 
makinerian, sarritan azaltzen baita zirkulartasunaren azpimarraketa, edo geroago ikusiko dugun 
bezala, mugimendu zirkularrarena: kameraren manibelari ematen, makinak bueltaka.138 

Filmegintzari buruz argi dago eredu zirkularraren garrantzia, «zine-begiaren» sinboloa 
berbera, kamerako lentearen erdian begia dagoelarik. Baina Vertov-ek industriako zereginetan 
ere indartzen du forma hau, eta horretarako plano bat aukeratu beharko bagenu bueltaka iruteko 
gurpil jiratorio biren erdian azaltzen den emakumeak islatuko luke. Makinak mugimendu 
errotatorioa du, gurpil biak bata bestearen barruan daude eta bata bestearen kontrako direkzioan 
mugitzen dira, eta emakumearen buruak jiro antzekoa egiten du. Esposizio multiple horren bidez 
lotura asoziatiboa egiten da irudian bertan, ardatzetako hari zuriak emakume irrifartsuaren 
bekokitik bezala irteten dira, eguzki izpiak balira bezala, eta langileen entusiasmoa adieraziko 
luke irudiak.139 

Zirkulutik aparte lerro bertikalak, horizontalak eta diagonalak ere kontuan hartzekoak dira, 
eta gehienetan eraikuntza industrialarekin, trafikoarekin, eta komunikazioekin erlazionatuta 

                                                 
138 PETRIC, V., o.c. 134-135 or. 
139 PETRIC, V., o.c. 131 or. 
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daude. Bestalde, bertikalitatea eta horizontalitatea asko destakatzen dira industrian eta etxeen 
irudietan. Bertikala edo diagonala askoz nabarmenagoa da tximiniak, telefono posteak, zutabeak, 
eta kaleko argietan. Horizontala landazabala eta zeru urrunetan, zubiak, trenbidea, tranbiak eta 
trenak horizontalki doazenean, eta pelikula zinta edizio-mahaiaren gainean pasatzen denean. 

Dena den askotan guztiak batera erabiltzen dira konposizioa osatzeko. Filmaren lehen 
planoan bertan forma grafiko guztiak daude presente: lente zirkularrak okupatzen du planoaren 
zentroa, kamera handiaren gorputzaren posizio horizontala kuadroan nagusitzen da, eta kamera 
handi horren gainean filmatzailearen figura bertikala azaltzen da, bere tripodea ere hasieran 
bertikal azaltzen zaigu baina geroago diagonalean. 

Ondorio moduan esan behar dugu plano hauetariko askotan Vertov-ek objektuen alde 
estrukturalak destakatzen dituela, konposizio grafikoak nabarmenduz eta pikatu eta kontrapikatu 
gogorren bidez, eta guzti horrek objektuen ezaugarri dinamikoak indartzen ditu.140 Aumont eta 
Marie ere ezaugarri honetan fijatzen dira Vertov «eskortzo bisual biolentoen zalea» dela 
diotenean, adibidez lantegiko tximinia kontrapikatu itzelean filmatzen duenean, haien esanetan 
pinturaren tradizioa batere errespetatzen ez duen perspektiba-efektua sortuz.141 Hau Vertov 
beraren ideiekin lotuta dago, pentsatzen baitzuen filmatzaileak etengabe ibili behar zuela 
objektuak filmatzeko angelu berrien bila, horrelako angeluak baitira erabilgarriak, ikuslea harritu 
egiten dutenak.142 Eta aspektu honek izan dezake zerikusirik filmaren “errealismoarekin” ere, 
behintzat Arnheim-ek dioena hala izanez gero: objektua angelu ezohikotik filmatzen bada irudi 
horrek “errealitate efektu” handiagoa izaten omen du, eta inpresio biziagoa eta deigarriagoa 
sortzen.143 

6.2.4.6 Errepresentazionaltasuna 

Egitura abstraktuaren atalean aztertu dugu zabal parametro honen erabilera filmean. Orain 
beste aspektu bat nabarmenduko dugu bakarrik, Vertov-ek batzutan irudien alde 
errepresentazionalak apropos eskluitzen dituela. Behin baino gehiagotan objektuen parte 
identifikagarriak kuadroan ez agertzeko moduko kamera-ikuspuntua hartzen du. Adibide bat 
jartzearren, 39 sekuentziakoa: 

1.060. Irudian superfizie zuria, goitik behera itzal moduko marra batek zeharkatuta. Eskuak sartzen 
dira ezkerretik eta eskuinetik eta pintatu egiten dute “kuadroan”, dagoeneko konturatu gara 
emakume baten lepoa dela eta bere eskuez basa ematen ari dela lepoan. 

                                                 
140 Ikus PETRIC, V., o.c. 11 or.  
141 AUMONT, J., eta MARIE, M., o.c., 177-178 or.  
142 VERTOV, D., o.c. 109 or. “Kinok-en historiaren laburpena” 
143 Hemen aipatua: BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 216-217 or.  
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Horrelako ikuspuntua aukeratzeak badu zerikusirik garai hartako pinturan zeuden korronte 
bangoardistekin. Petric-ek, adibidez, dio emakumearen irudi honek erlazioa duela Malevich-en 
pintura abstraktuarekin.144 

6.2.4.7 Zenbait efektu: Irudi zatituak eta esposizio multipledunak 

Deitzen diogu irudi zatitua plano bat “bi jasoketaz” osatuta dagoenean, izan daitezke bi 
horizontalean elkarren gainean edo bertikalki elkarren ondoan.145 Irudi zatituak berehala 
eramaten dute zinemaren mekanismoez kontziente izatera, zinema errealitatean ez dauden 
espazioak sortzeko kapaz dela adierazteko, espazio fantastikoak. Vertov-ek asko jokatzen du 
gaitasun horrekin, eta froga asko egiten du ikuslea nahasteko. Batez ere irudi zatituak trafikoaren 
gaiaz egindako plano batzuekin erabiltzen ditu: 

315. Plano orokorra. Tranbiak, jendea kalean. Irudia bertikalean ebakita dago, eta alde ezkerra 
ezkerrerantz ladeatuta eta bestea eskuinerantz, horrela “V” efektua lortzen delarik. 

424. Aurrekoaren antzeko planoa. 

463. Plano orokorra. Tranbiak aurrez joaten eta etortzen. Irudia bertikalean ebakita baina ez erditik, 
apur bat ezkerreragotik baizik. 

1.447. Plano orokorra. Tranbiak eta jendea kalean. Irudia horizontalean ebakita, erdiz erdi. 

Lehen plano bietan begibistakoa da planoan agertzen den irudia ez dela “erreala”, zinemaren 
medioez egindako efektu fantastikoa baizik. Baina hirugarrenean ia nabariezina da irudiaren 
barruan muntaketaren bat dagoen ala ez. Eta laugarrenean asko jolasten da ikuslearekin, ze 
hasieran badirudi plano “erreala” dela, baina konturatzen gara hor agertzen diren mugimenduak, 
tranbien joan etorriak ezin direla benetakoak izan, muntaketaren produktua baizik, irudi 
“surrealak” sortuz. Petric-ek adierazten duenez autoreak jokatzen du zinemaren aurpegi 
bikoitzarekin: alde batetik medioak joera duelako “benetakotasunaz” jasotzeko objektuak, eta 
bestetik medioak berak gaitasun aparta duelako egoera manipulatzeko.146 

Azken planoak ikuslearengan sortzen duen inpresio hori muturreraino eramaten da beste 
baten: 

1.465. Jendez gainezka kale zabala. Halako baten eskuinetik sartzen da tranbia jende artean eta 
ezkerralderaino ebakitzen du. Bakarrik orduan konturatzen gara planoa bi irudiz osatuta dagoela, 
erditik horizontalean bananduta. 

                                                 
144 Ikus PETRIC, V., o.c. 137 or. 
145 Efektu hauek ez daude “laborategian” eginda, filmatzeko unean erabilitako sistemen bidez baizik. Irudi zatituak 

lortzeko Vertov-ek bi aldiz esponitzen zuen pelikula berbera, lehen aldiz banda horri alde bata estaliaz, eta 
bigarrenean alderantziz. Esposizio multipledun planoak lortzeko behar zen beste aldiz esponitzen zuen pelikula 
berbera. 

146 PETRIC, V., o.c. 132 or. 
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Plano honek ere besteak bezala filmatzeko mekanismoetan pentsaraztera darama. Bestalde 
esposizio multipledun irudiez zerbait aipatzeko Kameradun gizona filmean horrelako asko dago, 
esaterako lehen irudia eta azkena, «Zine-begiaren» motiboan erabiltzen delarik gehien sistema 
hau. Baina beste leku askotan ere bai, eta horietako bat berreskuratuko dugu hemen, 
“filmatzailea garagardo edontzitik irteten”. 

1.214. Edalontzia botilatik betetzen ari dela azaltzen da lehen planoan, eta halako baten esposizio 
multipleaz filmatzailea ikusten dugu plano orokorrean bere tripodea eta kamerarekin edalontzi 
barruan makurtuta, zutik jartzen da eta garagardotzatik kanpora irteten hasten. 

Ondoko esanahia izan dezake plano honek, «Zine-begia» alkohola alde batera uztearen alde 
dagoela. 

6.2.4.8 Mugimendua 

Elementu hau hain garrantzizkoa izanik filmaren barruan, besteak beste progresua eta 
sozialismoaren adierazgarria baita, plano konkretu batzuetan jarriko dugu arreta: barruko 
objektuek eta kamerak biak mugitzen diren zenbait planotan, zein funtzio desberdinak betetzen 
dituzten mugimenduek aztertzeko. 

Mugimendua kamera-ikuspuntuarekin jokatzeko 

458. Plano orokorra. 5 segundu. Filmatzailea azaltzen da harrera aretoan bere tripode eta 
kameraren atzean filmatzen guri begira. Halako baten filmatzailea beherantz egiten ikusten dugu 
eta kuadrotik desagertzen. Efektu momentaneoa ez dakigula zer mugitzen den, filmatzailea ala gu, 
izan arren, berehala suposatzen dugu igongailu batetik filmatuta dagoela, ze, besteak beste, aurreko 
planoetan igongailua behin baino gehiagotan azaldu da. Dena den honetaz konturatzeak beste 
efektu bat sortzen du hemen: filmatzailea desagertu arte ikuspuntu orojakileak edo objektiboak 
funtzionatzen du planoan baina ondoren galdera inebitablea bururatzen zaigu: ¿Nork filmatzen du 
igongailuaren barrutik? 

Plano bakar honen barruan autoreak lortzen du “kameraren inexistentziaren ilusioa” haustea, 
hots, beti hor atzean dagoen kamera hori, eta ez balego bezala funtzionatu ohi duena, erabat 
presente egitea. 

6.2.4.8.1 Mugimendua “errealitate efektua” gehitzeko 

553. Erdiko plano laburra. 8 segundu. Zauritutako bat agertzen da lurrean etzanda, burua trapuz 
inguratuta. Irudia pikatua da eta mugitua, kamera eskuan dela filmatuta dagoela nabaria eginik. 

Kamera eskuan dela filmatze horrek irudiaren “benetakotasuna” gehitzen du, dokumental eta 
erreportaiekin lotutako efektu tipikoa izanik. Film dramatikoetan horrelako mugimenduak 
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eliminatzea izan zen garai luzean tipikoa, baina Vertov berak aldarrikatzen zuen kamera ahal 
denik eta mugikorrena izan behar zuela.147 

6.2.4.8.2 Mugimendua efektu estetikoa lortzeko 

772. Presa bateko ur jauzi zabala ikusten da, ura gorantz kurbatzen den plataformatik irristatzen da, 
kamerak uraren mugimendua beraren abiaduran jarraitzen du panoramikan, ikuslearengan ur 
gainean joango balitz bezalako efektu sentsoriala ere sortuz. 

Nahiz eta Vertov-ek bere idatzietan adierazi ez zegoela efektu estetiko hutsen alde, zenbait 
jasoketatan ikusten da “edertasuna” ere irizpide inportantea dela. 

6.2.4.9 Plano-sekuentziak 

Filmean zehar badaude zenbait plano merezi dutenak “plano-sekuentziak” balira bezala 
aztertzea, nahiz eta, haietako batzutan barruan aldatzen dena ez izan ekintza izan, beste 
elementuren bat baizik, mugimendua edo konposizioa, adibidez. Horrelako lau aterako ditugu 
argitara: bata “Emakumearen itzarketaren” sekuentzian; bestea “ate jiratorioaren isla”; 
hirugarrena 26. sekuentzian, “Manufaktura-prozesuan”, ehunen lantegiko emakumeena; eta 
laugarrena «Leninen klubean». 

1. “Itzarketa” sekuentziatik ateratakoan hauxe agertuko zaigu: semiabstraktua den plano 
baten ere azpiplano ugari egin daitekeela. 

151. Nahiz eta plano laburra izan (3 t’erdi segundu) hamar azpiplano bereiz daitezke plano 
barruan, Petric-en egin duen zatiketa jarraituz. Trenaren leiho borrosoak direkzio desberdinetan 
mugitzen dira, etengabe aldatuz planoaren konposizioa eta eredu grafikoak: 

a. Trenaren mugimendua planoaren eskuinetik ezkerrerantz da denbora guztian. Kamera 
horizontalean dago, trenaren eskuinerantz edo atzerantz jarrita direkzioa. 

b. Kamerak horizontalean jarraitzen du baina aldatu egiten du direkzioa ezkerrerantz, aurretik 
pasatzen ari den trenarekiko ia perpendikularrean jarri arte. Trena mugimenduan planoaren 
ezkerrerantz. 

c. Trenarekiko perpendikularrera heldu orduko kamerak beste mugimendu bat egiten du, 
balantzeoa bere ardatzean eskuinerantz, eta hori dela ta mugimenduan datorren trena diagonalean 
jartzen da eta ezkerrerantz eta behekalderantz doala dirudi. 

d. Balantzeoa gehitu egiten da eskuinerantz eta trena ia bertikalean jartzen da, planoaren 
behekalderantz doala ematen duelarik. 

e. Kamerak itzuli egiten du balantzeoa eta berriro ikusten da trena, oso borroso, planoaren 
ezkerrerantz egiten. 

                                                 
147 VERTOV, D., o.c. 83 or. 
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f. Kamerak oraingoan balantzeoa ezkerrerantz hasten du eta trena diagonalean jartzen da ezkerreko 
gorantz doala emanez. Irudi borrosoa. 

g. Kamera horizontalera pasatzen da, eta a)ren antzeko irudia berreskuratzen da. 

h. Berriro balantzeoa eskuinerantz, b)an bezalako mugimendua eginez, baina irudi askoz ere 
borrosoagoa. 

i. Kamerak horizontalerantz eta ezkerrerantz egiten du, trenaren aurrealderantz zuzenduz direkzioa, 
trenaren mugimendua planoaren ezkerrerantz. 

j. Kamera bere horizontalean mugitzen da oso azkar berriro trenarekin perpendikularrean jarri arte. 
Irudi oso borrosoa. 

Hemen gutxienez hiru mugimendu mota konbinatzen dira: trena beraren martxa, ezkerrerantz, 
eta kamera panoramika horizontalen moduko mugimenduak eginez, eta bere ardatzean alde 
batera eta bestera eginez. Denbora hain laburrean gertatzen diren mugimendu guzti hauen 
ondorioz irudiaren alde semiabstraktuak indartu egiten dira, «dekonstrukzioa» azpimarratu, eta 
Petric-en ustez horregatik plano honek inpakto oniriko handia sortzen du integratuta dagoen 
muntaketaren laguntzaz. Beraz plano hau, batez ere, pertzepzioaren arloan jokatzeko eginda 
dago.148 

Ondorengo plano bietan gehien nabarmendu behar dena beraien zama ideologikoa da. 
Pelikula dramatikoa iragartzeko posterrarekin egiten dituen loturak kritika handia egiten diote 
zinema zaharrari. Emakumearen itzarketaren atalean lehen aldiz azaltzen den posterraz ari gara, 
gizonak ixilik egoteko keinua egiten duena, ze esanahi asoziatibo ugari sortzen duen motiboa da. 
Hemen poster hori azaltzen den beste plano bi aipatuko ditugu. 

2. Hamargarren sekuentzian agertzen da hirugarren aldiz posterra zinema areto baten sarreran 
eta bere aurretik pasatzen da kamera-operatzailea, posterraren ondoan txiki samar azaltzen dena. 
Laugarren aldiz, azkenengoz ikusten dugunean, plano berezi baten da. 

306. Pelikularen posterrak okupatzen du kuadroaren ezkerreko erdia, zinema aretoko sarreran 
dagoen iragarkia balitz bezala (ez da ahaztu behar aurreko planoan zinema aretoaren sarrerako 
pertsiana igo dela) zerbait mugitzen hasten da panoramika balitz bezala eskuinerantz, eta ez dakigu 
zer mugitzen den, kamera ala berak filmatzen duen objekturen bat, baina susmatzen dugu ate 
jiratorioaren kristalak islatzen duen irudia dela, ze daukan “defektuak” horrelako zerbait dela 
adierazten du, gainera ate jiratorioa lehenago ere ikusita daukagu filmean; mugimendua aurrera 
joan ahala hiriko kalea ikusten da borroso, eliza baten irudi borrosoa ere agertzen da, etxeak; 
panoramika mugimendua segikoa da halako baten filmatzailearen irudia bere kameraren atzean eta 
guri begira balego bezala azaldu arte, bere atzean hiriko argi poste handia fondoan, manibelari 
ematen ari da filmatzailea; mugimenduak jarraitzen du, hiriko fondoan edifizio oso altua ikusten 
da, ondoan hiriko etxe gehiago ere bai, azkenean zine aretoaren barrukoa islatuko balitz bezala 
ematen du, eta mugimendua geratzen denerako ateak berak okupatu duela kuadroa dirudi. Denbora 

                                                 
148 PETRIC, V., o.c. 170-171 or. 
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osoan marra zuri zabaltxoak okupatzen du planoaren eskuinaldea goitik behera, atearen markua 
edo antzeko zerbait balitz bezala. 

Petric-ek dioenez planoa lau fase bisualez osatuta dago konposizio batek bestea ordezkatzen 
duelarik: 1) Pelikula posterra, 2) hiri urrunaren horizontea, 3) Filmatzailea bere kameraren 
manibelari ematen, eta 4) atearen markua isla borratzen.149 Gauza da Vertov-ek nahi ez bezala 
bere garaiko zinema aretoek erruz proiektatzen zituztela film dramatikoak,150 eguneroko bizitzari 
buruzko albistegiei jaramon askoz ere gutxiago eginda, eta horixe litzateke plano hauetan 
espresatzen dena, drama-zinemaren eta fikziozko pelikulen indarra eta «Zine-Begia»-ren 
metodoaz eginiko filmek ordezkatuko zituzten itxaropena. Bide batez, Petric-ek dioenez, ate 
jiratorioaren planoak zinemaren izaera ilusorioa eta gizakien pertzepzioaren anbiguitatea ere 
adierazten du.151 

3. Hurrengo “plano sekuentzia” benetako kontinuitatezko muntaketaren ordezkotzat hartzeko 
modukoa da, hain zuzen “plano-kontraplanoa” deitzen den sistema erabiltzen baita planoa 
beraren barruan: 

641. 8 segundu. Ehunen lantegia. 

a) Emakumea erdiko planoan barreka. Planoaren ezkerraldean dago, eskuinerantz begira. Bere 
atzean ehunak egiteko arrabol bueltakaria du. 

b) Panoramika eskuinerantz barrido efektu apur batez. Beste emakume bat azaltzen da erdiko 
planoan, hasieran aurrerantz eta apur bat beherantz begiratzen, barreka. Bere atzean beste arrabol 
bat dago bueltaka. Emakumeak begirada ezkerrerantz zuzentzen duenean kameraren mugimendua 
dator. 

c) Panoramika ezkerrerantz, barrido efektu apur batez. Lehen emakumea eskuinerantz begiratzen 
dago, ondoren aurrerantz, eta berriro eskuinerantz botatzen duenean begirada kameraren 
mugimendua dator. 

d) b bezalako azpiplanoa. 

e) c bezalakoa 

f) b bezalakoa 

                                                 
149 PETRIC, V., o.c. 88 or. 
150 Urte horietan martxan zegoen Politika Ekonomiko Berria, ekonomia sozialistaren barruan merkatu ekonomiak 

funtziona zezan permititzen zuena eta Vertov-en ustez horrek bazuen zerikusirik zinema aretoetan gertatzen 
zenarekin, kanpoko film dramatikoak erruz proiektatzen baitziren albistegi filmen kaltetan. Lenin-ek «proportzio» 
bat egon behar zuela film dramatiko eta albistegien artean omen zioen eta Vertov-ek hau idatzi zuen horretaz 
1925ean: “(...), el camarada Lenin recordaba de nuevo la necesidad de prever en los programas de los cines una 
«proporción determinada de films de distracción y de films científicos», e indicaba que «la producción de films 
nuevos, impregnados por las ideas comunistas y que reflejen la realidad soviética, debe empezar por las 
actualidades». (...). No constituye un secreto para nadie que esta apremiante directriz del camarada Lenin no ha 
encontrado todavía ningún inicio en su ejecución.” VERTOV, D., o.c. 65-66 or. 

151 PETRIC, V., o.c. 86-88 or. 
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g) c bezalakoa 

h) Kamerak panoramika ezkerrerantz eta beherantz pikatua eginez, emakumearen aurrean martxan 
dagoen makinan geratzen da. 

Kontuan hartzekoa da nola jokatzen duen filmatzaileak begiradarekin, elementu honetan 
oinarritutako kontinuitate erabatekoa sortuz plano barruan. 

4. Beste “plano-sekuentzia” interesgarria “Lenin kluba” deitzen duguna da. Ondoren azaltzen 
dugu nola dagoen eginda: 

1.227. 29 segunduko iraupena. 

a) Panoramika ezkerrerantz kalea borroso agertzen delarik, zentro erlijioso baten geratu arte, 
panoramika ezkerrerantz berriro eta gorantz pikatua eginez aurreko edifizioaren teilatua agertuz, 
gehiago pikatzen du harik eta kuadro osoa zeruak betetzen duen arte. 

b) Halako baten beste edifizio baten teilatua ikusten dugu kuadroaren behekaldean eta konturatzen 
gara kamera beherantz egiten ari dela eta eskuinerantz diagonalean, eliza baten sarrerako ate 
gainean zentratu arte, bertan Leninen erretratua ikusten delarik. 

c) Eskuinerantz eta beherantz kalean barridoa eginez espaloia ikusi arte eta bertan ibiltzen doan 
emakume bat ikusten da borroso, jarraitzen du panoramikak eskuinerantz eta kamerak beherantz 
ere egiten du lurra agertu eta kaleko harriak borroso ikusten diren arte. 

d) Kamerak gorantz egiten du, kaleko espaloian oinezkoak borroso ikusten dira, kamerak jarraitzen 
du gorantz eta beste eliza bat azaltzen da, pikatua egiten du kamerak teilatuko gurutzeak eta 
dorrerik altuenaren punta agertuz, apur bat eskuinerantz eta beherantz jarraitzen du kamerak, eta 
panoramika eskuinerantz zeruak okupatu arte kuadro osoa. 

e) Eliza baten teilatua azaltzen da kuadroaren beheko aldean eta kamerak jaisten jarraitzen du 
azkenean sarrera ikusten delarik, eta han zentratzen da, sarrera gaineko inskripzioak “Lenin kluba” 
jartzen du eta inskripziorantz hurbiltzen doa kamera eskuan sistemaz, irudi nahiko mugitua da, eta 
letreroak ia kuadro osoa okupatzen duenean amaitzen da planoa. 

Petric-ek dioenez “plano-sekuentzia” hau bost planoz osatuta dago baina ezinezkoa gertatzen 
da horien mugez konturatzea. Hau lortzen da zerua erabiliz ebaki ikustezinak sortzeko eta 
kamera mugimenduen bidez. Plano honek mezu ideologiko nabaria darama bere barruan, elizei 
beste utilitate bat ematen zaie gizarte sozialista berrian, eta bertako ikonoen ordez beste batzuk 
daude, Lenin eta Marx-en irudiak hain zuzen, Leninena hemen azaltzen da, eta Marx-ena 
geroago ikusiko dugu langileen “Lenin klubaren” barrura sartzen garenean.152 

                                                 
152 PETRIC, V., o.c. 85-86 or. 



Kameradun gizona 
 
 

164 

6.2.5 Ikuspuntuak 

Gehienbat film honetan ikuspuntu objektibo edo orojakileak funtzionatzen du, baina hainbat 
aldiz azaltzen da baita ere protagonista filmatzailea, edo editorea edo pertsonaiaren baten 
ikuspuntu subjektiboa. Nanook Iparrekoan aipatu bezala ikuspuntu subjektiboak protagonistekin 
identifikazioa indartzeko erabili ohi dira, eta irudi hori jasotzen duen aparatu zinematografiko 
eta ekiporik ez dagoen ilusioa indartzeko ikuslearengan. Vertov-ek, beste elementuekin bezala, 
hemen ere desafiatu egingo du konbentzio hori. Vertov-en ikuspuntu subjektiboak ez dira 
presentziak ezkutatzeko, haiek bistako bihurtzeko baizik. 

Horrela, ikuspuntu subjektiboaz egindako plano asko erreflexibotasuna bilatzeko eginak dira. 
(Ikus erreflexibotasuna “errealitatearen errepresentazioa” kapituluan). Vertov-ek bere filmean 
sartu dituen fikziozko eszenetan ere pertsonaiaren ikuspuntu subjektiboak erreflexibotasunera 
eramaten du. Berriz ere dagoeneko askotan aipatu dugun atal batez ari gara, “Itzarketaren” 
sekuentziaz. Nola ote da posible fikziozko eszenako pertsonaiak ikuslea konturaraztea 
zinemaren mekanismoez? Vertov-ek lortzen du hori narratibitatea hautsiz. Lotan zegoen 
emakumea itzartu egin da, jantzi eta aurpegia garbitzen ari da. Ondoren dator honelako plano 
saila: 

208. Ikuspuntu objektiboa: Emakumea aurpegia lehortzen ari da eta azkenean begira jartzen zaigu. 

209. Emakumearen ikuspuntu subjektiboa: Pertsianak zabaltzen dira, argia sartzen utziz. 

210. Ikuspuntu anbiguoa: Loreak islatzen dira kameraren lentean, enfokatzen ari da. 

 211. Kameraren ikuspuntu subjektiboa: Lehen planoan loreak desenfokatuta, enfokatzen hasten 
dira. 

212. Ikuspuntu anbiguoa: Kameraren lentea, 210a bezalako planoa. 

213. Kameraren ikuspuntu subjektiboa: Loreak enfokatu egiten dira. 

214. Emakumearen ikuspuntu subjektiboa: Pertsianak zabaltzen eta ixten. 

215. Ikuspuntu objektiboa: Emakumearen aurpegia, begiak guri begira zabaltzen eta ixten. 

216-224. Azkenengo parea (214-215) lau aldiz errepikatzen da. 

225. Ikuspuntu anbiguoa: Kameraren lentea azaltzen da, diafragma zabaltzen eta ixten, eta bere 
aurrean manibelari ematen ari den norbaiten irudia erreflejatzen du. 

Hemen, fikziozko historiako emakumearen ikuspegi subjektiboa, normalean protagonista 
horrekin identifikatzeko erabilia, kamerak berak nola funtzionatzen duen erakusteko balio du, 
kameraren presentziarik ez nabaritzearen ilusioa hautsiz. 

Filmatzailearen ikuspuntua ere erabiltzen da askotan zinemak errealitatea nola 
errepresentatzen duen erakusteko. Leku baten langileak azaltzen dira ilaran karretiletatik 
tiratzen, guregana datoz eta gure gainetik pasatzen diren inpresioa ematen dute, baita ere 
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zerbaitek (kamerak, adibidez) estorbua egiten diela normal joateko. Ondorengo planoan ikusten 
dugu horren arrazoia. Ikuspegi objektibo batez egindako jasoketan filmatzailea ikusten dugu 
lurrean etzanda eta jakiten dugu aurreko planoan haren gainetik pasatu direla langileak eta 
konturatzen gara aurrekoa filmatzailearen plano subjektiboa izan dela. 

Zenbait aldiz Kameradun gizona filmak erreflexibotasun maila bereziak jasotzen ditu 
ikuspuntu subjektiboarekin jokatze honen bidez. Adibidez: nahiz eta filmatzailea, kamera, eta 
editorea agertu hainbat aldiz norbaitek esan lezake kasu horietan badagoela zerbait (beste 
filmatzaile eta kameraren bat) inoiz azaltzen ez dena. Hots, nork filmatzen du filmatzailea? 
Bada, beraz, kameraren bat presente egiten ez dena, hortxe egonik erreflexibotasunaren mugak. 
Baina era harrigarrian Vertov-ek arazo hau ere gainditu egiten du. Jasoketa batzuetan filmean 
inoiz ikusten ez den kamera hori ere presente egiten da, planoen ezaugarrien kapituluan 
“mugimenduaz” hitz egitean azaldu dugun bezala. Beste plano bat hau da: 

285. Segun nola jasotzen den ikuspegi objektiboa edo subjektiboa izan dezake. Plano orokorra 
ibilgailutik filmatzen. Filmatzailea doa jendez gainezka dagoen kaletik tripodea eta kamera lepoan 
eramanez. Pertsona askok bueltatu egiten dute burua filmatzaileari begira eta baita ere guztiau 
filmatzen atzetik doan kamerari begira. 

Plano honetan gertatzen dena da kaleko jendea guk irudian ikusten dugun filmatzaileari 
begira dagoela, eta baita ere guk ikusten ez dugun kamerari, horrela bien existentziaz 
konturaraziz. 

6.3 Errealitatearen errepresentazioa 

6.3.1 Errealismoaz 

6.3.1.1 Errealismo dokumentalaz 

Film honek berebiziko interesa izan dezake fikzioaren errealismoa eta dokumentalarena 
bereizteko, izan ere Vertov-ek “fikziozko” sekuentziak tartekatzen ditu filmean eta haien 
funtzionamendua bistan jartzen du. Besteak beste, argi uzten du emakumearen irudia fikzioan 
“plazer voyeuristikoaz” ikusten dela, mundu burgesaren ezaugarria dela horrelako plazerra 
bultzatzea sujerituz. Aldiz, mundu errealari buruzko filmak beste era batera ikusten direla, eta 
pertsonen tratamendua ere desberdina dela eta, holako filmak direla egokienak gizarte sozialista 
eraikitzeko adierazten du. (Emakumearen irudia jasotzeko era diferenteez ikus “generoaren 
tratamendua”). 

Vertov-ek film honetan praktikatzen duen errealismoa oso lotuta dago geroago aipatuko 
dugun filmaren “erreflexibotasunarekin”. Behartu egin nahi du ikuslea gogoeta praktikatzera 
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zinemaren mekanismoez, eta zinemak errealitatea bera edo mundua nola jasotzen duen ere bistan 
jarri nahi dio. (Ikus modu erreflexiboari buruzko atalak “errealitatearen errepresentazioan”) 

6.3.1.2 Errealismo sozialistaz 

Galde dezakegu nolako lotura duen Vertov-en film honek Stalin-en garaian Sobietar gizarteko 
literatura eta zinema bere menpe hartuko zituen korronte ofizialarekin, hain zuzen “errealismo 
sozialista” deitutakoarekin. Errealismo sozialista, haren pioneroa zen Gorki-k definitzen zuen 
bezala «mundua aldatzen eta birreraikitzen ari diren gizonen errealismoa da».153 Baina helburu 
ideal moduan azaltzen zen hau ideologia totalitario baten menpean jarriko zen konkretatzen hasi 
bezain laster. Schdanow-ek, errealismo sozialistaren beste aitzindari batek, arteak Alderdi 
komunistaren menpe jarri behar duela aldarrikatzen du: 

“Schdanow konkretoagoa zen: artearen “sozialista” izateko determinazioan insistitu zuen. Idazleari 
“arima-injinadore” izateko eskatzen zion. Eta, funtsean, Alderdiaren zerbitzuan ikusten zuen 
literatura. Bizitza burruka da, esaten zuen Schdanow-ek: klase burruka ta klaserik gabeko gizartea 
eraikitzeko burruka. Literaturak burruka hortan parte hartu behar du: jendea heziaz eta burruka-
zaletuaz. Burruka hori, aldiz, Alderdiak gidatzen du. Alderdiak gidatuko du literatura ere.”154 

Hemen aipatutako hainbat puntu Vertov-ek bere egin zitzakeen, haren lanean errealismo 
sozialistaren ezaugarri ugari agertzen da, zinema sozialismoa eraikitzeko erabili behar dela, 
jendea hezteko, bera ari da kritikatzen zinema «burges» guztia, gizarte berriaren ikuspegi 
entusiasta garatu nahi du, bere filmean goratzen diren hainbat gauza garai hartako ideologia 
sozialistarekin bat datozenak dira: industrializazio prozesua, klase burgesen kritika, denborapasa 
hutsalen salaketa eta produktibitatearen goraltzea. Hortaz, zertan ez dator bat Vertov errealismo 
sozialistarekin? 

Bada filma nola egin arazoan. Stalin-en garaiko Estatuak ezin zuen permititu artistak beren 
kontura ibil zitezen, emaitza bistakoak eta argiak ematen ez zituzten lan korapilotsuetan sartuta. 
Haiek ere zalantzarik gabeko “produktibitatean” sartu behar ziren, eta horrek ondokoa esan nahi 
zuen arte lanaren formari buruz Joxe Azurmendik dioenez: 

“Formari begirazko printzipio orokor batek zera dio: arte lanak errealidadearen kontraespilu zintzo, 
leial izan behar duela. Ta printzipio honek, berebat, kondizio bi jartzen du: 1) arteak komunikagarri 
izan behar duela. Berak halaxe “ikusten” duela ta errealidadea beronen neurri arautasunaren 
jaramonik gabe itxuratzen —desitxuratzen— duen artistarentzat ez omen dago aitzakiarik: berak 
nolanahi ikusi, egia artistikoak komunikagarri izan behar baitu. Hontarako posibilidade gutiago ta 
are sujetiboago arte lana, ta berdin artistaren errealidadearekiko harremanak ere. Zenbat eta jende 
gehiagok ulertu ahal izan ta objetiboago, errealistago artea. 2) Bigarren kondizioa aurrekoarekin 

                                                 
153 AZURMENDI, Joxe, (1978): Errealismo sozialistaz. Kriselu, Donostia, 15. or. Gorki-k hitz hauek esan zituen 

1934an egin zen Idazle Sobietarren lehenengo Biltzarre Orokorrean. 
154 Idem. 
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batera dago: artistak ikusgune ta ikuskera sozialaz baliatu behar du, ez norbere indibidualez. 
Ikusgune sozial hau klase gizartean klasetasunaren taiukoa izanen da. Ta beti artearen 
komunikagarritasun oinarri. Kondizio honek arte obraren mamiarentzat aina balio du formarentzat: 
arte obrak edozeinek aisa ulertzeko modukoa izan behar du.”155 

Alde honetatik begiratuta Vertov-en lana, Kameradun gizona bezalako filmean, 
komunikagaitza eta subjetibotzat hartzekoa da aipatutako irizpideak aintzat hartuta. Ez da 
harritzekoa beraz Vertov “formalistatzat” kontsideratzea, batez ere korronte ofizialak bere 
barruan ez zegoen edozein joera hala izendatzeko ohitura hartu zuenean. 

6.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Ondoren egin beharreko gogoeta da nola errepresentatzen duen errealitatea Vertov-en film 
honek, errealitatea zein den eta nolakoa den arazoari begira zer ikuspegiz eginda dagoen. 

Hainbaten lotu izan da Vertov-en filma ezaugarri obserbazional eta erreflexiboekin: 
Obserbazionala, cinema vérité, direct cinema eta antzeko korronteen aitzindaritzat jarria izan 
delako, eta erreflexiboa filma nola egiten den kontziente egin nahi izateagatik ikuslea denbora 
osoan. Eta hau honela dela uste izateko arrazoi asko dagoela pentsatzen dugu baina bestalde 
Vertov-en filmak modu esposizionalaren adibide asko ere baduela susmatzen dugu. Kameradun 
gizona filmak izan lezake zerikusirik laugarren moduarekin ere, interaktiboarekin, baina soinua 
falta zen garaian egina izanik modu hau erabiltzeko posibilitatea asko murriztuta zuen autoreak. 
Dena den argi ikusten da arlo honetan ere Vertov-en filma ez dela sinplea. Ondoren azalduko 
dugu zabalago gure ikuspegia. 

Dagoeneko ikusi dugu Vertov-ek gauza askotaz kontura dadin ikuslea nahi duela, filma nola 
egiten den, asmakizun berria den kamerak nolako aukerak ematen dizkion jendeari errealitatea 
beste era batera ikusteko, pertsonen pertzepzioan bertan ere eragina izan dezakeela zinemak 
adieraziz, eta guzti honek modu erreflexiboaren barruan jartzen du filma. Filmaren 
funtzionamenduan, nola egiten den horretan hainbeste jarduteak eragin handia izan beharko luke 
horrela adierazten den zerean ere, batari buruzko gogoeta eginarazteak besteari buruzko gogoeta 
ere sortuko duela baitirudi. Vertov-ek errealitatearen azalketaren prozesua erakusten digu, baina 
ez dirudi prozesu horren ostean agertzen den errealitatea zalantzan jartzen duenik. Uler liteke 
Vertov-ek zihur dakiela zein den benetako errealitatea, zein zentzu eman behar zaion 
errealitatean azaltzen denari, hots, hitz baten, zein den “egia”. Izan ere, honetan metodo 
marxistaren araua jarraitzen du, errealitatea “desenmaskaratu” egin behar dela benetan nolakoa 
den jakin ahal izateko, errealitatea mozorrotzen duten ideologia eta pentsakera gezurrezkoak 
agerian utzi behar direla. Baina hori eginda eskura daitekeen “benetako errealitateaz” ez ote du 
zalantzarik? 

                                                 
155 AZURMENDI, J., o.c. 33-34. or. 
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Errealitatean ikus daitekeenaren kontzientzia handiagoa izateak beti ez darama errealitate 
horretaz egin daitezkeen interpretazio desberdinen kontzientzi handiagora, edo behintzat Vertov-
ek horrelakorik pentsatzen bazuen, ez dirudi hori bere filmean gehiegi islatu zuenik. Ematen 
baitu errealitateaz interpretazio bakarra besterik ez dela azaltzen, ideologia komunistak 
gidatutakoa. 156 Segun eta nola ulertzen den auzi hau, Vertov-en filmak esposizionaltasun handia 
izan lezake, ala ez. 

Izan ere, esposizionaltasuna era askotara uler daiteke, Eisenstein-ek zioenaren arabera 
errealitateak ez du zentzurik norberak ematen dion horretatik aparte, eta beraz filmgileak bere 
lana antolatzen duenean, montatzen duenean, zentzu hori eman behar dio, eta Vertov-en 
jokabidea horretan berdintsua dela iruditzen zaigu. Eisenstein-en moduan barik, beste batzuek 
uste dute “egia” errealitatean hor kanpoan dagoela eta filmak horixe islatu besterik ez duela egin 
behar. Hala ere, hauek guztiek errealitatearen errepresentazio esposizionala egiten dute: “egia” 
nagusiren bat badago eta horixe da eskaini behar dena.157 

Dena den Vertov-en filma erabiltzen duen beste moduagatik da ezaguna, esaterako Nichols-
en ustez Kameradun gizona batez ere erreflexiboa da. Vertov etengabe ari da ikuslea zinemak 
erabiltzen dituen mekanismoez kontziente egin nahian, nahi du azaldu nola funtzionatzen duen 
zinemak, nola lan egiten duen filmgileak, nola montatzen duen editoreak. Beraz filma eta 
filmaketari buruz eta horren bidez sortzen den errealitateari buruz pentsatzera behartzen du 
ikuslea. Vertov-en filmak batez ere erreflexibitate formala duela esango genuke: zinemaren 
konbentzioak hausteko edo ebidentzian jartzeko ahalegin handia egiten du. Baina beste esanahi 
batzuei buruzko erreflexibitatea duen ala ez problematikoago gertatzen da. Vertov-ek 
«munduaren egitura burgesa» desenmaskaratu nahi du, eta egia esan bere garaian hau oso 
erreflexibotzat har zitekeen munduaren ikuskera nagusia «burgesa» zelako, eta errealitate 
burgesa zalantzan jartzeak errealitate osoa zalantzan jartzea esan nahi baitzezakeen. 

Hala ere, norbaitek esan lezake Vertov-ek benetako erreflexioa egin nahi izan balu bere 
garaiko Sobiet Batasunean Stalin-en botere-kontzentrazioa salatzen hasi beharko zukeela. Baina 
                                                 
156 Bestalde egia da Vertov-ek edo beste edozeinek horrelako ardurak izan balitu 20ko azken urteetako Sobiet 

Batasunean kezka horiek berehala baztertuak izan beharko zutela. Hain zuzen, 1929ko abendua jartzen da Stalin-en 
diktaduraren hasiera bezala, alderdi barruko oposizio guztia suntsitu ondoren, Sobiet Batasuna bere iraupen osoko 
totalitarismo gradurik handienean murgilaraziz. 

157 Aumont eta besteek esaten dutenez joera bata eta bestea ondo islatzen duten pentsalari bi S. Eisenstein eta A Bazin 
dira. A. Bazin-entzat “en la realidad, en el mundo de lo real, ningún acontecimiento está dotado de un sentido 
determinado a priori (...). El cine tiene una vocación «ontológica» de reproducir lo real respetando al máximo esta 
característica esencial: el cine debe, pues, producir representaciones dotadas de la misma «ambigüedad», o por lo 
menos intentarlo.” AUMONT, J. eta besteak, o.c. 72 or. Aldiz, Eisenstein-en iritzia honelakoa zatekeen: “Se puede 
decir que para Eisenstein, en última instancia, la realidad no tiene ningún interés fuera del sentido que se le da, de 
la lectura que se hace de ella; a partir de ahí el cine se concibe como un instrumento (entre otros) de esa lectura: el 
cine no tiene la obligación de reproducir «la realidad» sin intervenir en ella sino, por el contrario, reflejar esa 
realidad dando al mismo tiempo un cierto juicio ideológico sobre ella.” AUMONT, J. eta besteak, o.c. 81 or. Bi 
pentsakera hauen artean argi dago Vertov bigarrenarekin lerratzen dela. 
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nahi izanda ere inork ezin zezakeen egin horrelakorik Sobiet Batasunaren barruan, badakigu 
zenbat arazo izan zituen Vertov-ek, ez aginteaz kritikoa izateko, baizik eta “hizkuntza 
filmikoarekin” esperimentatzen jarraitu nahi izate hutsagatik. Agian, estiloan esperimentatzaile 
eta bilatzaile izanez egindako lan horrek badu dimentsio bat filmak errealitate osoari buruzko 
esanahi kritikoa eskain dezan. Horrela balitz, filmak aspektu batzuetan azaltzen duen 
erreflexibotasuna bere esanahi orokorrera trasladatu ahalko litzateke. 

Beraz Vertov-en modu erreflexiboa filmaren aspektu batzuetan ikusten da argi, batez ere. 
Nichols-en ustez tipikoa omen da film erreflexiboetan errealitateari buruzko kaptazioa bera 
zalantzan jartzea, errealitate benetakoa zein den ezagutzeko gaitasuna problematizatzea. Ematen 
du Vertov-ek ondoko hau egiten duela, errealitatearen kaptazio burgesari azala kendu bere 
gezurrezko mekanismoak bistaratu nahian, baina ikuspegi sozialistatik “benetako kaptazioa” 
egin daitekeela adieraziz.158 

Gorago esan dugun bezala Vertov-en filmak errealitatea errepresentatzeko beste modu biekin 
ere izan ditzake loturak, adibidez Petric-ek aipatu izan du Vertov-ek eragin nabarmena izan duela 
zinema obserbazionalean.159 Kameradun gizona filmaren atal batzuk balio dute frogatzeko 
Vertov-ek modu horrekin zerikusia zuen zerbait praktikatzen zuela. Behin ta berriro errepikatzen 
du «gidoirik» gabe doala «bizitza den bezala» filmatzera eta Eszena-jartzeari zion aurkaritza 
ezagututa jokabide horrek modu obserbazionala goraipatzea dakar. Hortik aparte Vertov-ek 
garrantzi handia ematen dio ahal den neurrian jendea konturatu gabe filmatzeari, eta esaten du 
dokumentala filmatzeko metodorik onena jendeak gutxien uste duenean eta ezkutaturik 
grabatzea dela. Jendeak atentzio handia jartzen badu kameraren aurrean beste bat erabili behar 
omen da filmatzeko. Dena den onena omen da jendea konturatu gabe edo zerbaitetan erabat 
okupatuta dagoenean filmatzea.160 

                                                 
158 Nichols-en arabera gauza ohikoa da dokumental erreflexiboetan, besteak beste, “egiaren” posibilitatea 

kuestionatzea: “In its most paradigmatic form the reflexive documentary prompts the viewer to a heightened 
consciousness of his or her relation to the text and of the text’s problematic relationship to that which it represents. 
(...) The reflexive mode emphasizes epistemological doubt. It stresses the deformative intervention of the cinematic 
apparatus in the process of representation. Knowledge is not only localized but itself subject to question.” 
NICHOLS, B. (1991): Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary. Indiana University Press, 60-61 
or. 

159 Petric-ek dioenez cinema vérité, direct cinema, Frantziako nouvelle vague  eta antzeko korronteetako hainbat 
zuzendarirengan izan zuen eragina Vertov-en film honek: “..., Vertov’s work has exerted tangible influence on such 
directors as Jean Rouch, Richard Leacock, Frederick Wiseman, Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Satyajit Ray, 
Andrzej Wajda, Dusan Makavejev, Stan Brakhage, Don Pennebaker, Bruce Conner, and Jonas Mekas.” PETRIC, 
V., o.c. VIII or.  

160 Hau kontatzen du Vertov-ek: “Un día me encontraba en un estudio, y en un momento en que el realizador dijo: «la 
secuencia está acabada», yo rodé. La actriz estaba predispuesta para actuar y, ocupada enteramente en su 
interpretación, se encontraba totalmente absorta; justamente en el minuto en que todavía no había normalizado ella 
su mente, cuando se nos prestaba la menor atención, yo la filmé. Este momento resultó infinitamente superior a 
todo lo que el realizador había filmado antes, y éste me pidio que le diera mi material.” VERTOV, D., o.c. 111 or. 
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Laugarren moduarekin lotutako detaile batzuk ere aurki ditzakegu seguru aski Kameradun 
gizona filmean, modu interaktiboarekin hain zuzen. Hori agertzen da filmatzailea edo kamera 
aurrean dituen pertsonekin nolabaiteko harremana sortzen duenean, eta hainbat sekuentzia daude 
filmean erlazio hori islatzen dutenak. Dena den jendea kameraren presentziaz ohartu dela 
adierazten duten planoak egoteak ez du esan nahi automatikoki modu interaktiboan sartzen dela 
filma, ze gauza da erlazio horiek apropos aurretiaz pentsatuta dagoen ideologia edo zentzu 
zabala bultzatzeko jarriak egon daitezkeela. Nichols-ek adierazten duenaren arabera modu 
interaktiboaren parte oso garrantzizkoa izaten da hitzezko elkartrukea eta honek errealitateari 
buruz ematen duen ezagutza lokal eta partzialaren inpresioa, eta bistakoa denez, garai isileko 
Kameradun gizona filma ezin da izan interaktiboa alde horretatik.161 

Ondoren filmean nagusiki azaltzen den modu erreflexiboa nola gauzatzen den atal 
desberdinetan ikusiko dugu. Zenbait adierazle edo indikadore erabiliko ditugu horretarako, 
adibidez kameraren aurreko erreakzioak, montatzeko moduak, filmaketa-efektuak, eta batez ere 
ikuspuntua. Eta honetaz gehien interesatzen zaiguna da analisatzea filmean ikuspuntu 
subjektibozko planoek nolako funtzio berezia betetzen duten modu erreflexibo hori sortzeko. 

6.3.2.1 Modu erreflexiboa 

6.3.2.1.1 Kamerarenganako erreakzioak erreflexibotasunaren indikadore 

Kamera aurreko erreakzioak kontuan hartzen baditugu film honetan denetarikoa dagoela 
dirudi: kameraren presentziaz ohartu direnak eta ez direnak, ohartu direnen artean batzuk kamera 
ikusiko ez balute bezala egiten dute eta beste batzuk kamera edo filmatzailearekin harreman 
zuzena edo dismulatuagoa dute. Konturatu direnen artean, agian batzuei filmgileak esango zien 
ez ikusiarena egiteko eta beste batzuei ikusiarena, baina azkenengo hau bereizterik ez legoke 
filmean, Eszena-jartzea argia egon den atal horietan ez bada: “Itzarketaren” sekuentzian, 
protagonista filmatzaileak funtzionatzen duen modua, edo editorearen kasuan. Baina oraingoan 
interesatzen zaigun gauza honelako egoerak bereiztea barik filmgileak hainbat jasoketatan 
pertsonak kamera edo filmatzailearekin —edo alderantziz— interaktuatzen ager zitezen nahi 
izatea da. Honek erabat bereizten du filma pelikula dramatiko klasikoetatik, hauetan ez baita 
onartzen horrelako harremanik egotea. 

Filmeko jasoketa batzuk aipatzeko errealitatea modu erreflexiboan aurkeztearen adibide 
bezala ondokoak dakartzagu gogora. Guzti hauen ezaugarria da horko pertsonek seguruen baten 
nahiago luketela filmatuak ez izatea, kasuren baten oso argi dagoen gauza, eta besteetan 
disimulatuago. Baina Vertov-ek manejatzen duen kode etikoan pertsonaia beraien gogoa 
sakrifikagarria dela dirudi beste helburu batzuk lortzekotan. Ikus dezagun: 

                                                 
161 Ikus NICHOLS, B., o.c. (1997) 44-53 or. 
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188. Filmatzaileak kameraren lentea aldatzen du. 

189. Eskeko gaztea kalean lotan. 

190. Eskua kameraren manibelari ematen. 

191. Eskekoa guri (kamerari) begiratzen. 

192. Eskua kameraren manibelari ematen. 

193. Eskua kameraren manibelari ematen. 

195. Eskekoak barreka buelta ematen dio aurpegiari. 

Argi geratzen da filmatzailea eta eskekoaren arteko interakzioa. Gorago esan bezala hemen 
planteatzen den arazoa da filmaketaren jokabide etikoa, ze beste testuinguru baten jendearen 
baimenik gabe filmatzea ez litzateke etikoa kontsideratua izango.162 (Ikus honetaz “filmaketaren 
etika” interpretazioaren kapituluan). Zenbait ataletan filmatuak ez izateko gogoa edo filmatuak 
izateagatik lotsa azaltzen da. Ondokoa adierazgarrienetakoa da: 

433. Ezkontzen erregistroko bulegoa. Dibortzioa zinatu ondoren emakumea badoa aurpegia 
karteraz estalita, gizonak zinatzen duen bitartean. 

Ondoko eszenan nahasten ditu jendearen “erreakzio espontaneoak” eta “interpretaziozkoak”: 

587. Emakumea buruan zapi zuria jarrita, aurpegia eskuan eusten du, beherantz begira, aurpegikera 
tristeaz. 

588. Beste emakume bat serio bere bekaina makillatzen dioten bitartean. 

589. 587ko emakumea aurpegia eskuaz estalita eta irribarre egiten lotsaz egongo balitz bezala. 

590. Emakumea irribarreka bere bekaina makillatzen dioten bitartean 

591. Emakume langileak eskukada morteroa jaurtikitzen du ormara. 

592. Emakumea barreka bere bekaina makillatzen dioten bitartean. 

593. Emakume langileak laburki kamerara begiratzen du. 

594. Emakumeari soberako makillajea kentzen diote. 

595. Kaleko emakume langileak irribarreka zer gertatzen ote den bezala begiratzen dio kamerari. 

Lehen planoa film dramatiko bateko irudi tipikoa izan daiteke, ez da nabaritzen kameraren 
presentziarik inondik, ilusioak erabat funtzionatzen du, eta ikuslea galdetzen hasten da zer 
gertatzen zaion emakume horri hain triste egoteko. Hurrengo planoan beste emakume bat 
agertzen da, eta honek bere jestuetan ez du ematen kameraren presentziaren pistarik. Baina 
ondorengo planoetan erabat funtzionatzen hasten da interakzioa pertsona berdinekin, eta 
filmatzailea edo kamera egiten da presente justu filmatutako pertsonen erreakzioengatik: triste 
                                                 
162 Ez digu ardura hemen jasoketa hauek egiteko norainoko Eszena-jartzea erabili zuen Vertov-ek. Imajinatu behar 

dugu ez dagoela horrela eginda, batez ere ezagutzen dugunean Vertov-ek ahalegin handiak egiten zituela jendea 
filmatzeko berauek konturatu gabe. Baina arazo etiko horrek hor dirau. 
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zegoen emakumea badirudi oraingoan kameraren aurrean eskuez estaltzen duela aurpegia 
barreka, eta ondoren makillatua den emakumea ere irribarreka ikusten dugu, kamera hortxe 
dagoela sujerituz, baina beroni begiratu gabe, apur bat ez ikusiarena eginez bezala. Hauek 
gizarte burgesaren adibidetzat har daitezke filmean, eta beraien jarrera ere halakoxetzat hartu 
beharrekoa. Oso bestelakoa da ondoko planoetan jantzi zaharrez dagoen emakume langilearen 
erreakzioa: hasieran ez da konturatzen, konturatzen denean aurrez begiratzen dio kamerari eta 
ondoren bere lanean jarraitzen du. «Bizitza den bezala» filmatzearen adibidea litzateke, gauzak 
benetakoak dira, disimulorik gabekoak. 

Dena den filmean zehar asko errepikatzen da interakzio “disimulatu” hori, askotan lagunak 
irribarreka ikusten baititugu, kameraren presentzian daudela nabaritu egiten delarik. Batzutan 
irribarreak adierazten du presentzia hori, besteetan “jende aurreko” jestuak, (makinen erdian 
torniloa estutzen ari den langilea, adibidez). Lan egoeretan emakumezko langileek keinu gehiago 
egiten dute kameraren presentzian, gizonezkoek gehiago disimulatzen dute, baina beste egoera 
askotan (zinema aretoa) espresio berdintsuz azaltzen dira emakumezko eta gizonezkoen lehen 
planoak. 

Petric-en ustez Vertov-ek ikuslea jakinaren gainean jarri nahi omen du kamerak nolako 
eragina izaten duen hiritarrak filmatzean adierazteko.163 Hau modu erreflexiboaren beste 
indikadore bat litzateke eta Vertov-en «bizitza den bezala» jasotzeko ideiak kontuan hartuko luke 
kamerak berak nola eragiten duen jendearengan ere, ze gauza da ez dituela denak era berean 
influitzen, eta ikusi dugu lehenago horrelako adibide bat emakumeen erreakzioen jokoa ikusi 
dugunean. Ondoren beste eszena bat ere erakutsiko dugu: 

340. Protagonista filmatzailearen ikuspuntu subjektiboa. Emakume bi doaz zaldigurdian ibilgailu 
batetik egindako jasoketan. Klase burgeseko emakumeak dira. Batak guri begiratzen digu 
(filmatzaileari) eta eskuaz keinua egin kameraren manibelari ematea imitatuz. 

385. Protagonista filmatzailearen ikuspuntu subjektiboa. Zaldikarroa etxe aurrean geratu da, ondo 
jantzitako emakume bat zaldikarrotik jaitsita dago, beste emakume ondo jantzitako bat dator 
etxetik eta badirudi kamerari ez ikusiarena egiten diola, mutiko bat espaloian dibertimenduz guri 
begira dago (filmatzaileari), etxetik neskamea dator ortozik eta ematen du ez dela konturatu ere 
egiten kameraren presentziaz, zaldikarroko gidariak ematen dion maleta hartzen du eta etxera doa. 

Desberdintasun sozialen salaketa egiteko autoreak kontuan hartzen ditu baita ere pertsonaiek 
kamera edo filmatzailearenganako nolako erreakzioak dituzten. Hemen klase sozial biren 
erreakzioak islatzen ditu Vertov-ek. Badirudi “klase burgesaren” erreakzioak daudenean 
disimulatuagoak edo desenfadu gehiagokoak direla, aldiz beheko klasekoak ez dira enteratzen 
edo gehiago harritzen dira kameraren aurrean.164 

                                                 
163 PETRIC, V., o.c. 82 or.  
164 PETRIC, V., o.c. 81-82 or.  
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Kamera eta filmatutako pertsonen artean sortzen den interakzioaren atala amaitzeko aipatu 
behar dugu film honetan azaltzen ez den zerbait. Hain zuzen ikusleari zuzendutako begiradarik 
ez dugu aurkitzen filmean, plano bakan, galdu eta oso laburren baten ez bada (manikiaren 
begirada). Langileak eta oinezkoak kamerari begira daudenean ere ez dute funtzionatzen beren 
irudiak publikoren bati azalduko zaizkion eran. Beste film modu bat izan balitz oso ohikoa izan 
zitekeen protagonista filmatzailea ikusleari zuzentzea behin baino gehiagotan, publikoarekiko 
hurbiltasun handiagoa lortzeko, Flaherty-k Nanook eskimalarekin egiten duen bezala berau 
publikoari zuzenduta jarriaz. Baina argi dago Vertov-ek ihes egiten duela horrelako 
“hurbiltasun” printzipioetatik, film dramatikoetatik alde egiten duen moduan. 

Aipatu dugun kasuetan kameradunaren aurrean erreakzionatze horrek planoen ikuspuntua 
subjektiboa bilakatzen du. Izan ere, ikuspuntu subjektiboa askotan da erreflexibotasuna 
bultzatzeko elementua film honetan. 

6.3.2.1.2 Modu erreflexiboa indartzen 

Beste era askotara lortzen du filmak erreflexibotasuna. Adibidez, hasierako eta azkeneko 
planoak biak dira erreflexiboak, ze berehala deitzen dute ikuslearen atentzioa, berauek nola 
eginda dauden pentsatzera behartuz. Plano hauetan bezala filmean zehar kameraren lehen 
planoak edo kameraren lentea agertzen denean erreflexibotasuna berehala gailentzen da. 
Bestalde efektu berezi guztiak, irudi izoztuek, kateatuek, fotograma beltzen tartekaketek, martxa 
atzeranzkoa dutenek, irudi azkarrek, filma beraren egikeran pentsaraztera eramaten dute ikuslea. 
Filmatzailea eta editorea azaltzen diren hainbat irudik ere, nahiz eta ikuspuntu subjektiborik ez 
erabili, zinemaren mekanismoetan gogoeta egiteko beta ematen du. Muntaketa ez dago askotan 
eginda pertzibitu gabe pasatzeko, kontrakoa lortzeko baizik, joko mota asko egiten da beronekin, 
arraroenetarikoa ez den bat gogoratzearren ondoko hiru planoek osatutakoa aipatuko dugu: 
lehenean futbol atezaina arduraz paluen azpian, bigarrenean atleta jabalina jaurtikitzen, eta 
hirugarrenean atezaina jauzia egin eta zer harrapatuko? baloia eta ez jabalina, eskerrak. 

Lekuren bat baino gehiagotan editorea azaltzen den eszenetan pelikula zinta bere 
perforazioez eta guzti azaltzeak ere filma berari buruzko erreferentzia indartzen du. Bestalde 
filmean zehar “efektu berezien” bidez egiten diren etenek filmaren ilusioarekin amaitzen dute eta 
hura nola eginda dagoen pentsatzera eraman. Adibidez, filmaren une baten dauden hiru plano 
aipa ditzakegu: Lehen planoan protagonista kameraduna ikusten dugu gureganantz moto gainean 
etortzen, bigarrenean uraren plano semiabstraktua batel batetik eginda edo, eta hirugarrenean 
pantailan pelikula hautsi egin balitz bezalako irudia. Egileak gure atentzioa filma beraren 
prozesuetara eraman nahi du hor ere. 

Orokorrean arlo honetan konstruktibismoaren eragina nabari daiteke Petric-ek dioenez, azken 
baten «mekanismoa agerian jarri» kontsigna korronte artistiko horrek bultzatua baitzen.165 
                                                 
165 PETRIC, V., o.c. 84 or.  
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Printzipio horren testuinguruan, filmak behin ta berriro erakusten du planoan erabilitako teknika 
zinematikoa, eta ondoren nola egin den edizioa. 

6.3.2.1.3 Erreflexibotasunaren mailarik gorena 

Zinemak “errealitatearen errepresentazioa” sortzen duela kontziente bihurtu nahi du ikuslea 
Vertov-ek. Erreflexibotasunaren mailarik gorena film honek erdiesten du darabiltzan gaiei buruz 
ere jendearengan gogoeta sortu nahian edo jendea haiez kontziente bilakatu nahian. Esate 
baterako, gizonezko eta emakumezkoen arteko erlazioak edo genero harremanak zinemak eraiki 
ohi duen errealitatearen errepresentazioan nola gauzatzen diren adieraz dezake Kameradun 
gizonak, baina gai hau eta beste batzuk ondorengo kapituluan landuko ditugu. 

6.4 Interpretazioa 

6.4.1 Dokumentalaren funtzioa 

Esan dugun bezala Vertov-en intentzioa zen lan “masentzat” egitea, ezin zen beste gauzarik 
bultzatu eraikitzen ari zen gizarte sozialista sobietarrean, eta Vertov berak sozialismoa bihotzez 
defendatzen zuen. Horregatik bada, filmegintzari buruzko pentsakera marxismoaren irakatsietan 
oinarrituko du funtsean, gizarte sozialista egiteko kontribuzioa egin behar duelako zinemak. 

Hasteko, zinemak langilearen alienazioa gainditzen lagundu behar du, langilea eta nekazaria 
bere produktuaren eta bere lurraren benetako jabe egin. Gauzak ez dira film dramatikoetan 
azaltzen diren modukoak, denak “gizon handien” asmoz egindakoak, langileen lanaren bidez 
baizik. Filmak beraz horixe erakutsi behar du, nor den benetan hiriak, lantegiak edo kanpoko 
soro zabalak martxan jartzen dituena. Langileek pantailan ikusi behar dute guzti hori beren 
lanaren emaitza dela eta beraiek direla guzti horren benetako jabeak. «Albistegi sozialistari» 
esker, lantegiko langilea konturatu egin daiteke badela meatzaria lantegi hori ikatzez hornitzen 
duena, lantegi horrek funtziona dezan, eta meatzaria kontziente egin daiteke badela nekazaria ere 
haiei janaria emateko garia produzitzen duena.166 

                                                 
166 Zinea asmatu aurretik gizartea norberaren eskuetan egotearen kontzientzia bakarrik jende hezi gutxik beregana 

omen zezakeen. Errusiar gehienek oraindik pentsatzen zuten  gizartea Jainkoak emaniko instituzioa zela, Jainko 
horrek izendaturiko Tsar-ek gobernatzen zutena, eta beraiek bien zerbitzariak izan behar zutela ordez zerbait 
jasotzekotan. Vertov-ek bere filmekin pentsakera horri amaiera eman nahi zion, eta horregatik langileak dira 
protagonista nagusi bere filmetan. Esaterako, Vertov-ek azaldu zituenean langileak Moskuko tranbia bideak 
erreparatzen bere 1922ko Kino Pravda  («Zine-egia») albistegian, nahi zuen sobietar audientzia kontura zedin 
beraiek zirela, beren kideen bidez, tranbien sistema berriro martxan ipintzen ari zirenak. Eta hau 20ko urteetan 
benetan filma erabiltzeko modu iraultzailea zen. Vertov baino lehenago, Pathé albistegiek erakusten zuten bezala, 
bai Errusian eta bai Mendebaldean, holako kasuetan Estatu buruak agertzen ziren elkarri eskuak joka, edo txanpain 
botila untziaren kontra jaurtika berau bataiatzeko. SAUZIER, B., o.c. 3-4 or.  
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«Zine-begiaren» arabera filma klase borrokarako tresna da.167 Vertov-ek etengabe salatuko 
ditu gizarte sobietarreko desberdintasun sozialak, nahiz eta desberdintasun horietako batzuk 
Alderdi Komunistak bultzaturiko politikak berak indartuak izan.168 Vertov-en ustez klase 
ertainak eta burgesak gizarteko parasitoak dira eta erreferentzi kritiko asko agertzen da haietaz 
Kameradun gizona filmean. 

Honelako zinema planteamenduarekin Vertov-ek uste zuen langileak edo “masak” eskuratu 
ahalko zituela. Bere garaiko olerkari batekin ados zegoen horretan, Mayakovsky-rekin, biak 
finko baitzeuden beren lanak herriarentzat eskuragarri izan zitezkeen ideian, horretan temati 
jardunez. Sinesten zuten langileria gradualki hezia izan zitekeela espresioaren era ez-
konbentzionalak ulertzen eta apreziatzen. Petric-ek dioen bezala, «beren erromantizismo 
iraultzailean alde batera utzi zuten abangoardia eta esperimentazioa apreziatzeko masen gaitasun 
eza.»169 Nahiz eta epe luzeagoan konturatuko ziren honetaz, ez ziren gustu herritarrera pasatuko, 
masek artearenganako jarrera alda zezaketela esaka jarraituko zuten. Vertov-ek zioen bereiztu 
behar zela «herriaren aldekoa eta herriarentzat erraza zenaren artean».170 Lehenak irakurle edo 
ikusle “pentsakorra” eskatzen duen bitartean bigarrenak zinema denporapasa huts bezala har 
dezake. 

Horrelako pentsakerarekin batera, Vertov-en ustez fikziozko filma, zinema dramatikoa, 
soberan zegoen gizarte berrian. «Bizitzari» buruzko filmek izan behar zuten sobietar zine 
produkzioaren ardatza. Bakarrik albistegiek eskain dezakete eguneroko bizitzaren egia, eta 
zinema egiteko beste modua -estudioan filmatu, aktore makillatuak erabili, antzerki gidoiekin 
aritu- ez zetorren bat gizarte berriarekin. Uste zuen film dramatikoak errekurtsoak alferrik 
galtzeko baino ez zirela estatu sozialistarentzat: honelako filmek aldendu egiten omen zuten 
jendea beren buruak hezteko aukeratik, alienazioan iraunaraziz. Film tradizionalek ideologia 
burgesa perpetuatu besterik ez dutela egiten eta erlijioaren ikuspegi marxista parafraseatuz 
«drama-filma herriarentzat opioa zela», zioen.171 

                                                 
167 Horrelako ideiak bere filmegintzaren hasieratik zituen Vertov-ek. 1923an Zine-Begia  filma egiteko proiektuan hau 

zioen: “Desnudando a la pequeña burguesa coqueta y al burgués confitado en su grasa, devolviendo los alimentos y 
las cosas a los obreros y campesinos que los han producido, damos a millones de trabajadores la posibilidad de ver 
la verdad y de poner en duda  la necesidad de vestir y alimentar a la casta de los parásitos.” VERTOV, D., o.c. 44 
or. 

168 1920ko hamarkadan aginte komunistak jarri zuen martxan plangintza ekonomiko bat “Politika Ekonomiko Berria” 
deitutakoa, konbinatzen zuena ekonomia zentralizatua eta merkatu ekonomia. Honen baitan klase ertain eta burges 
zenbait garatu zen Sobiet Batasunean. 

169 PETRIC, V., o.c. 44 or. 
170 VERTOV, D., o.c. 159 or. 
171 VERTOV, D., o.c. 50 or. Beste leku baten hau aipatzen du: “Es difícil alzarse contra el cine interpretado. 

Representa un 98% de toda la producción mundial. Nosotros consideramos simplemente que lo esencial, en el cine, 
es fijar los documentos y los hechos, fijar la vida y los procesos históricos. El cine interpretado se limita a tomar el 
relevo del teatro, es el teatro restaurado. Existe igualmente una corriente conciliadora que está en favor de la 
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6.4.1.1 Modu erreflexiboa eta dokumentalaren funtzioa 

Erreflexibitatearen arazoa filmegintzari buruzko pentsakerarekin erabat lotuta dago, zinema 
beste lan bat gehiago da gizarte berrian, «Zine-begiko» langileek beren aportazio berezia egiten 
diote gizarte sozialistari beste langile guztiekin batera, eta zinemaren helburua da, besteak beste, 
langileak beren gaitasunez eta ahalmenez kontziente egitea, beren lana eta lanaren emaitzaren 
jabe bihurtzea erabat Marx-en doktrina jarraituz. Guzti honengatik zinemak ez du funtzionatu 
behar ilusioa bezala langileriarentzat, existitzen ez den mundu-ekarle bezala, edo fantasiarako 
sarbide moduan. Filmak mundua hobeto ikusten lagundu behar du, “errealitatea” gehiago 
ezagutzen, masak hezteko, eta honetarako ezer ez hoberik filmak berak zinemagintza nola egiten 
den argi ta garbi erakustea baino. Erreflexibotasun honekin Vertov-ek zinema tradizionalaren 
“ilusioa” haustu egiten du, ikuslea kontura dadin zer den zinema. 

6.4.2 Zenbait mezu 

Dagoeneko esan dugu oso zaila dela bereiztea film honetan esanahi esplizituak eta 
inplizituak. Filmaren pasarte narratiboek kontakizun bat eskaintzen digute, baina autorea 
etengabe saiatzen da kontakizun hori hausten beste maila bateko, egitura asoziatibozko zerbait 
adierazteko asmoz. Ikusi dugu “konprentsioa” eta “egitura” ataletan esanahi desberdinen nolako 
sistema intrinkatua sortzen duen Vertov-ek. 

Bestalde film honetan inon baino hobeto frogatzen da estiloa esanahiaren parte dela, sarreran 
adierazi dugun bezala. Orain egingo duguna da filmak zabaldu nahi dituen zenbait mezu orokor 
hobeto azaltzea, eta horien artean argiena kritika soziala dela iruditzen zaigu: desberdintasun 
sozialak kritikatzea, zinema tradizionala eta bizimodu burgesaren kontra aritzea, eta alkohol 
zaletasuna salatzea, adibidez. 

6.4.2.1 Desberdintasun sozialen salaketa 

Kritika sozialik handiena desberdintasun sozialez egiten da. Petric-en ustez gehien 
destakatzen den honelako kritika 15-17 sekuentzietan islatzen da. Andere eleganteak beren 
etxera heltzen dira zaldikarroz eta ortozik irteten den neskameak jasotzen ditu maleta astunak 
sorbaldan. Argi geratzen da Vertov-ek ez duela begi onez ikusten jendearen parte batek bestea 
esplotatzea, batez ere hurrengo planoan filmatzailea ikusten dugunean oinez eta sorbaldan 
kamera ta tripodea eramaten, neskamearekin identifikatzen dela adierazteko.172 

                                                                                                                                                
fusión, de la mezcla de géneros. Nosotros nos enfrentamos con todo esto.” Vertov-ek 1929an egindako hitzaldi 
batetik jasota. VERTOV, D., o.c. 111 or. 

172 PETRIC, V., o.c. 108-109 or. 
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Sekuentzia hauek alderatu daitezke aurrerago ikusi ditugunekin ere, besteak beste 11. 
sekuentzian meatz konplexua azaldu baitzaigu, hango langileak karreta astunak arrastaka 
eramanez, bitartean minako galerietan meatzari izerditsuak ere bai, eta aipatutako kritika soziala 
gordinago egiten da. Vertov-en pentsamendua ezagututa kritika sozialtzat har daitezke filmean 
tartekatuz doazen hainbat irudi: Estratu sozial desberdinak —langile klasea eta burgesia, pobrea 
eta ondo doakiona— justajarrita daude, gizarte sozialistaren barruan horrelako kontraesanek 
irauten dutela adieraziz. Ideia-asoziaziozko muntaketaren bidez egiten diren konparazio eta 
kolisioek ere askotan dakarte gogora gizarteko desberdintasunen gaia.  

Gizarteko diferentzien azterketan bereziki aipagarria da Vertov-ek generoaren arloan 
erabiltzen duen tratamendua. Generoarekin lotuta dauden aspektuak era oso partikularrean 
erabiltzen dira zineman, eta badirudi Vertov-ek horietaz ere gogoeta sortu nahi duela 
ikuslearengan. 

6.4.2.2 Zinema eta bizimodu burgesaren kontra 

Kritika hau ere etengabe garatzen da filmean. Zinema burgesak ez du balio jendea askatzeko, 
ez dio erakusten munduaren benetako errealitatea, hura estali baizik. Sekuentzietan zehar 
etengabe lotzen du zinema tradizionala klase ertainekin eta bizimodu onekoekin, eskaparateekin, 
manikiekin, zaldikarroekin, denbora hatzazalak txukuntzen pasatzen dutenekin, disfrutatzea eta 
txismeak kontatu besterik egin nahi ez dutenekin, kirola ikuskizun bihurtu nahi dutenekin, 
antzerki zaharrarekin. Aldiz, zinema berria lotzen da trenarekin, tranbiekin, lantegietako 
lanarekin, emakumearen askapenarekin, denbora librean gorputza eta burua osasuntsu 
mantentzen saiatzen direnekin. 

6.4.2.3 Alkohol zaletasunaz 

 Badirudi beste herrialde askotan bezala alkohol zaletasuna arazo handia zela garai hartako 
Sobiet Batasunean ere. Vertov-en nahia zen gizarte sozialista berriak halako gaitz soziala 
eliminatzea. Filmean 46tik 50erako sekuentzietan alkoholaren kontsumoa kritikatzeko eta 
jendearen ohiturak aldatzeko zenbait mezu eskaintzen dira asoziazioen bidez. Filmatzailea zein 
aldetan jartzen den adierazteko muntaketa egiten da. Alde batetik berau ikusten dugu garagardo 
edalontzitik irteten esposizio multipleaz egindako plano fantastikoan, eta geroago azaltzen zaigu 
likoreriatik irteten eta langileen “Lenin kluberantz” abiatzen. Honek garbi uzten du zein den 
«Zine-begiaren» posizioa. 

Bestetik emakumearen askapena eta alkohol kontsumoaren arteko aurkaketa ere adierazten 
da: 
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Garagardotegian emakume bakarra ikusten dugu gizonez inguraturik. Garagardo botilak 
deskortxatu ondoren mahai gainean jartzean apar multzoek saltatzen dute atzeko orman jarrita 
dagoen poster bateko emakumearen aurpegira. Honekin zeozer adieraz nahi lezake autoreak, 
gizonezkoek egiten duten alkoholaren kontsumoa eta emakumea ondo ez tratatzea elkarren 
eskutik doazela, adibidez. Aldiz, Leninen klubean gizona eta emakumea berdintasunez azaltzen 
dira: bai irakurtzen, bai jokoetan. Leninen klubean alkohola edan ordez dibertsio formatiboagoak 
eduki ditzake jendeak: irratia heldu da, eta informazioekin batera musika ere erabat zabal 
daiteke. Koilara eta botilen kontzertuak musika herritartu egin dela sujeri lezake. Emakumeak 
ikusten ditugu tiroketa galerian tiroka eta tarte prefijatuen teknikaren bidez garagardo botilak 
desagertzen dira kutxatik. 

Bestetik sekuentzia hauetan elkarrekin lotzen dira alkoholaren kontsumoa eta faxismoa. 
Hasteko atal honetako lehen sekuentziaren hasieran “Pivnaia” izen errusiarra garagardotegia 
izendatzeko Bierhalle alemana bihurtzen da, alkohola eta faxismoaren artean nolabaiteko lotura 
dagoela esan nahi balu bezala. Geroago tiroketa galerian emakumeen lehen blankoa swastika 
kapelan daraman gizonezko baten figura da. 

6.4.3 Generoaren tratamendua 

Kameradun gizona filmean azaltzen diren sekuentzia batzuetan fijatuz gero badirudi Vertov 
konturatzen zela fikziozko filmen mekanismo eskopofilikoaz, eta horretan ez-fizkiozko 
generoarekin zuten diferentziaz. Badirudi ikuslea horretaz konturaraztea ere nahi zuela. Azter 
dezakegu Vertov-ek nolako emakumearen errepresentazioa egiten duen aspektu batzuk kontuan 
izanda, adibidez erotismoa eta biluzik agertzea. 

Vertov-ek batzutan emakumearen irudi “sentsualak” erakusten ditu, voyeurismoarekin lotuak, 
beste zenbaitetan, aldiz, emakume erdi biluzien tratamenduak ez du erotismoarekin zerikusirik. 

“Emakumearen itzarketaren” sekuentzian neska ohetik jagitzen denerako bere bernak eta 
izterrak enfokatzen ditu kamerak, eta ondoren zutik kamerari lepoa emanda sostena jartzen 
ikusten dugu. Era honetako ezaugarriak ditu atal honek: fikziozko egoera bezala funtzionatzen 
du, hain zuzen aurretiaz zinema aretoan ikusi dugu jendea eta orain film baten pantailaraketa 
hasi balitz bezala agertzen da. Film dramatiko tipikoetako moduan kamerarik ez dagoen 
ilusioarekin funtzionatzen du sekuentzia horrek, eta ikusleak (batez ere gizonezkoak) plazer 
“voyeuristaz” gozatzen du. Hori nabarmenago lortzeko emakumea jazten lepoz azaltzen da, 
geroago beste sekuentzia batzuetan agertzen diren irudiekin alde handia eginez. 

Konprentsioaren atalean egin dugun bezala hemen irakurketa antzekoekin jarrai dezakegu 
sekuentzia honetaz, bai biluztasunaz ta bai emakumeaz, adibidez: film dramatiko burgesak 
ikuslearen morboaz aprobetxatzen dira, “erotismoa-pornografia” neurriarekin funtzionatzen dute 
eta horien arabera fikziozko film errespetagarri batek ez ditu “erotismoaren” barrerak traspasatu 
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behar, Vertov-ek eszena batzuetan egiten duen bezala, eta bestalde emakumea ez da enteratzen 
kameraren presentziaz, hots, objektu bezala tratatua da. 

Berehala hasten da Vertov “ilusio voyeurista” hau desenmaskaratu nahian. Hamargarren 
sekuentzian irudien muntaketa hau egiten da: 

234. Plano orokorra. Emakumea bankuan lotan. 

235. Detaileko planoa. Kameraren lentearen erdian begia zabal zabalik. 

236. Lehen planoa. Emakumearen bernak. 

237. Detaileko planoa. Kameraren lentearen erdian begia zabal zabalik, irritsu. 

238. Plano orokorra. Emakumea konturatzen da kameraren presentziaz eta bere intentzioaz eta 
badoa haserre. 

Hemen filmatzailea (ikuslea) presente egiten da, eta bere intentzioa ere argi geratu. 
Emakumea ere konturatu egiten da eta ez dago prest aurrekoaren jokoa egiteko. Honelako 
esanahiak jaso litezke hemen: «Zine-begiak» ez ditu intentzioak disimulatzen, argi azaltzen du 
zertan ari den. Eta bestalde gizarte berrian emakumeak ez daude prest inork kontenplatzeko 
objektu hutsak izateko. 

Emakumearen biluztasuna batzutan horrelako intentzioaz eta bestetan erotismotik edo 
sentsualitatetik kanpo azalduko den elementua izango da, hau da, kameraren erabilerak ez du 
sortuko joko “voyeuristarik”. Alde batetik, «Zine-begiak» «bizitza den bezala» jasotzen du, eta 
beraz jendea biluzik badago biluzik filmatuko du, ezer ezkutatzeko ahaleginik gabe (edo 
gutxirekin), tabuak hautsiz, film dramatikoetan erabiltzen den jokotik ihes eginez. Emakume bat 
erditzen ikusiko dugu (443 planoa), hondartzan emakume biluziak ikusiko ditugu bere gorputza 
lokatz mineralez beteta, (39 sekuentzia) osasuna jarriaz beren aktibitatearen helburu nagusitzat, 
beste emakume batzuk (itxuraz bizimodu burgesekoak) bikiniaz eta bainujantziaz azaltzen diren 
bitartean, eta bai jasoko ditu hauen irudi sentsualak, bernak eta izterrak ikusiko ditugulako lepoz 
edo atzez daudenean, joko “voyeurista” burutzeko. Hondartzako emakumeekin joko bikoitza 
egiten du autoreak eta kontrastea areagotu egiten da emakume mota bat eta bestearen artean. 

6.4.4 Biolentziaren tratamendua 

Lehen gauza azpimarratu behar dena da Vertov-en filmean ez dela azaltzen jendearen arteko 
biolentziazko gertakizunik. Vertov-en «bizitza den bezala» leman ez dago pertsonen arteko 
episodio biolentoentzat lekurik. 

Film honetan ez dago ez biolentzia indibidualik ez instituzionalik. Besteak beste, Vertov-en 
hiri horretan ez da deliturik egiten, jendea ez da lapurretara dedikatzen, adibidez, ez da ikusten 
poliziarik lanean, trafikoa kontrolatzen ez bada. Hala ere, biolentziarekin zerikusia duten irudi 
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batzuk azaltzen dira, esaterako une batzuetan armak ikusten ditugu, pistola, karabina, 
hegazkinen aurkako izkilua, eta beharbada zenbait kasutan hauekin lotu daitezkeen objektuak, 
aizkora, edo labana. 

Biolentziarekin lotu daitezkeen irudi batzuk aurkitzeko filmaren erdira arte itxaron behar da. 
25. sekuentzian kritika sozial gordinetara eraman dezaketen irudi muntaketak agertzen dira. 
Honelako planoen justaposizioak azaltzen dira sekuentzia honetan: emakumeak edertasun 
saloian ondo jartzen azaltzen diren irudien artean tartekatzen dira emakume langileak, bata 
kalean eskukada morteroak ormara jaurtikitzen, bestea arropak garbitzen, eta halako batean 
eskua aizkora zorrozten. Petric-ek dioenez honelako txertaketek bidea zabaltzen dute zenbait 
interpretaziorako eta Vertov beraren hitzak gogorarazten dituzte: «Edo batek zerbitzatu egiten 
ditu burgesia berriaren partaideak edo lan egiten du haiek eliminatzeko.»173 Dena den hau ez da 
egin daitekeen irakurketa bakarra, eta Petric beraren arabera hemen azaltzen dena kritika sozial 
hain ideologikoa izan beharrean kritika satirikoagoa izan daiteke. Era umoristikoan asoziatu 
daitekeena da gizonaren bizar mozketa aizkora baten zorrozketarekin eta honek esan nahi lezake 
kalitate altuko labanen urritasuna eta ondasunen eskasia garai postiraultzailean. 

Arma bat lehen aldiz 27. sekuentzian azaltzen da, pistola da, eta “Esku langileak” izeneko 
sekuentzian azaltzen da oso denbora laburrean, segundu herenean bakarrik. Aurretiaz dauden lau 
planotan emakume bi ikusi ditugu makillajea egiteko saloian eta beste irudi bitan diru kaxa 
erregistratzailea agertu da. Crofts eta Rose-k egiten duten irakurketaren arabera plano hauek 
industria kosmetikoaren kritika moduan har litezke, baina ez da erraza imajinatzea zer jaso behar 
den hain azkar doan plano zerrendan, eragin “subliminalean” asko konfiatzen ez bada.174 
Pistolaren plano hau ikuslea ia batere konturatu gabe pasatzeko modukoa da, motibo hau ez baita 
behin ere errepikatzen filmean. 

 Arma gehiago filmaren azkenerantz azaltzen da, tiroketa galerian emakumezkoak zenbait 
diana jotzekotan ari direnean. Lehen zatian kapelan nazien swastika daraman gizonkila da diana, 
eta ondoren faxismoarekin lotura duten zenbait motibo. Nabarmenena da ondoren tiro 
bakoitzaren ostean garagardo botilak desagertzen direnean, emakumeak jartzen baititu Vertov-ek 
alkoholaren kontra tirokatzen. 

52. sekuentzian azaltzen da azken aldiz arma bat, kasu honetan hegazkinen kontrako kainoia, 
ondoren gerrako hegazkinak ikusten direlarik airean. 

                                                 
173 Ikus PETRIC, V., o.c. 108 or. 
174 Sauzier: “(...), it is possible to read shots 1 to 5 (begiak pintatzen ari zaizkion emakumearengandik hasi ta pistola 

jasotzen ari den irudiraino) as a criticism of the cosmetic industry, as Stephen Crofts and Olivia Rose have pointed 
out: The shots of the woman being made up are juxtaposed with payment and stock-taking at the cash register. The 
image of the pistol which follows should then be read in conjunction with the previous image -that is, the pistol 
being raised in the direction of the cash register as if to destroy the bourgeois-oriented industry.” SAUZIER, B., 
o.c. 375-376 or., lan hau aipatuz: CROFTS, S. eta ROSE, O., o.c. 38 or. 
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6.4.5 Filmaketaren etika 

Geroago “zinema zuzenean” gertatuko den bezala filmaketa garaiko arazo bat pertsonen 
bizitza pribatua zaintzen den ala ez da hemen ere. Ematen du behin baino gehiagotan 
filmatzaileari ez zaiola axola jendearen bizitza pribatuan sartzea. «Zine-begiarentzat» dena dela 
libre dirudi. Hala ere, ikusten da pertsona guztiak ez daudela pozarren filmatuak izateagatik: 
Kalean etzanda dagoen jendea filmatzen ari denean batzuk handik joateko mugimendua egiten 
dute. Erregistro zibilaren bulegoan emakume batek poltsa jartzen du aurpegian filmatua ez 
izateko. Baina hori gora-behera, filmatzaileak irudia hartzen jarraitzen du. Jokabide hau 
pentsamendu sozialistarekin lotuta egon daiteke, hipokresiarik praktikatzen ez duen gizartean 
bizitza pribatuak ez duela aparteko baliorik uste izatean. 

Kamera kaletik doanean oinez edo ibilgailuz denek pasoa ematen diote. Hemen ez da 
antzematen jendearen oposiziorik filmatuak izatearen aurrean. Vertov-ek bere idatzietan dioenez 
jendeak mirespenaz hartzen zuen filmatzailearen helduera gertakizunaren lekura.175 

Noizbait filmatzailearen jokabidea agresiboagoa dela dirudi. 465 planoan irudia kaletik ziztu 
bizian doan ibilgailuren batetik hartuta dago, eta gure aurrean oinezkoak alboetarantz korrika 
ikusten ditugu, apartatzeko ahaleginean. Honek sujeri lezake Vertov-ek bere filmaketan 
kontsiderazio gehiegi ez zuela jendearekin, ze filmean ulertzen da ibilgailuan doana filmatzailea 
dela, eta beraz sortzen duen inpresioa da berak probokatzen duela arriskua kaleetan, Vertov-ek 
berak aldarrikatzen zuen «bizitzan» ahal denik eta gutxien partehartzeko ideiatik oso urrun 
dagoen jokabidea. Zilegi zatekeen horrelako planoa beste pertsonaiaren baten irudi subjektiboa 
edo izanez gero, kotxe gidariarena adibidez, behintzat gidatzen duen horrek autorearekin 
zerikusirik ez badu. 

Baina dagoen sekuentzian plano hau bakarrik uler daiteke filmatzailearen irudi subjektibo 
bezala, ze une horretara arteko plano asko filmatzailearen ikuspuntutik egindakoak izan dira. 
Petric-en arabera plano hau eta ondokoen funtzioa hurrengo sekuentziarako, “Kalea eta begia” 
izenekorako, ikuslea prestatzea omen da istripuaren eszenarako, beste animo egoeran sartuz. 
Baina helburu horrek gaitz justifikatzen du filmatzailearen jokabidea gaur eguneko gizarteetako 
baloreetatik. 

                                                 
175 Ondoko idatziak erakusten du egoki jendeak nola hartzen zuen filmatzailea Vertov-en ustetan: “Un incendio. Los 

inquilinos lanzan sus cosas desde la casa en llamas. De un momento a otro se espera la llegada del coche de 
bomberos. La policia. La muchedumbre aterrorizada. Al fondo de la calle aparecen los coches de bomberos que se 
acercan rápidamente. Durante este tiempo, aparece un automóvil procedente de una calle próxima. En el automóvil, 
un hombre hace girar la manivela de una cámara. A su lado, otro hombre dice: «Hemos llegado a tiempo. Filmad la 
llegada de los bomberos». «¡El Cine-ojo, el Cine-ojo»!, este grito, como un rumor, surge de la multitud.” “Kinok-en 
abc-aren laburpena” izenekoan azaldua. VERTOV, D., o.c. 96 or.   
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Vertov-ek jendearekin erakuts dezakeen ardura eza hau bere buruaz duenarekin neurtu 
daiteke hobeto, agian. Ez zuen beldurrik arriskuetan sartzeko kamerarekin, berarentzat bizitza 
filmatzea betebeharra zen, eta ez zuen ihes egingo horretarako egin behar ziren ahaleginetatik, 
esfortzuetatik eta galtzeko zorietatik. 

6.4.6 Vertov-en dokumentalgintzak jasotakoa eta 
eragindakoa 

Vertov erabat miretsita zegoen gizarte industrialaren dinamismoaz eta makineriaren magiaz. 
Makinek mundua eta gizartea aldatzen dute, gizakia beraren izaera ere bai, eta bestalde zinemak 
errealitatea inoiz ezin izan den eran ikusteko aukera ematen du. Kamerak giza-begiak berak 
baino hobeto ikus dezake errealitatea, eta errealitate horren benetako izaera eskuratzen lagun 
dezake. Honetan bere garaiko korronte artistiko batek eraginda dago, konstruktibismoak hain 
zuzen. Korronte honen lema bat hauxe zen, «gauzen benetako mekanismoak agerian jarri», eta 
Vertov-ek kameran ikusten zuen gaitasun hori. Kamerari ahalmen handiak atribuitzen zizkion 
errealitatea bere sakonean jasotzeko, eta gizakiaren tresna huts kontsideratu beharrean kontrako 
ideiak gehiago erakartzen zuen, hots, gizakiak egon behar duela kameraren menpean. Sadoul 
bezalako pentsalari ezkertiar batek dio ideia hori neurri baten absurdutzat hartzeko modukoa 
dela, baina nozio baliagarriak ere sor ditzakeela.176 Bere «kinok-ei» (zinelariei) agintzen zien 
kamera hartzeko gorputzen eta zentzumenen luzapen bezala.177 Eisenstein ez zetorren bat 
honelako ikuspegiekin.178 

Konstruktibismoak objektu edo gertakizunekin lotuta doan prozesua erakutsi nahi du, nola 
funtzionatzen duen makina edo ibilgailu batek. Osoa parte osagarriekin erlazionatuz, beraiek 
eginda dauden materiala deskribatuz eta objektu horiek erabiltzen dituzten gizakiekin duten 
erlazioa azpimarratuz.179 Hau oso ondo islatzen da Kameradun gizona filmeko motibo nagusian, 
begia kameraren lentearen erdian esposizio multipleaz, giza-begia eta kameraren lentearen 

                                                 
176 SADOUL, G., o.c. 74 or. 
177 PETRIC, V., o.c. 12 or. 
178 Hau dio Petric-ek, Dobrashenko-ri aipamena eginez: “Eisenstein did not believe that the camera -a mere 

instrument in the filmmaker’s hands- was capable of penetrating reality or revealing the hidden meaning of 
everyday events, as Vertov, Shub, Gan, and other constructivists contended. Dobrashenko further infers that 
Eisenstein rejected the idea that a film image per se could achieve any substantial impact on the viewer unless 
sufficiently stylized before and after the shooting.” PETRIC, V., o.c. 51 or.  

179 Sauzier: “Constructivism as an art movement flourished in the ‘twenties in the Soviet Union, starting around 1920. 
In particular it affected architecture, sculpture, the theatre, the cinema, the graphic arts and literature. There were 
two major currents in Constructivism in the early ‘twenties. The first was headed by the sculptor Vladimir Tatlin 
and was known as the Productivist group; this group emphasized the utilitarian aspect of art and put their art at the 
service of socialism in the emerging Soviet Union.” SAUZIER, B., o.c. 395 or.  Vertov talde honekin identifika 
zitekeen. 
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arteko asoziazio erabatekoa adieraziz.180 Bere film esperimental gehienek jasotzen dituzte 
metodo konstruktibistaren printzipio batzuk, batez ere prozesu sortzailearen aurrean zuen jarrera, 
artistaren zeregina injeniariarena edo matematikariaren lanarekin konparatuz.181 

Kameradun gizona filmak ondo adierazten du jarrera konstruktibista hau filmaketari lotua. 
Hiriko eta industriako objektuak filmatzeko ikuspuntuak aspektu horiek indartzen ditu, silueten 
erabilpena ugaria da, makinen eta etxeen elementu batzuen azpimarraketa ere bai. Ez bakarrik 
irudiak, muntaketa bera ere korronte horrek eraginda dago, “muntaketa abstraktuan” ikusi 
duguna batez ere. 

Vertov-ek bere garaiko abangoardia guztien ikuspegi ugari jaso zuen, haien artean gehien 
errusiar konstruktibismoan eragina jasotako futurismoarena, makinen eta teknologiaren aroa 
glorifikatzen zuena.182 Korronte honek gizarte moderno industrializatuaren abiadura eta 
mugimendua islatu nahi ditu artean.183 Vertov-ek admirazio inkondizionala du makinen aurrean, 
bizitza modernoaren espresiorik perfektoena baitira berarentzat, etorkizuneko denboren 
mezulariak dira makinak.184 

Idazleen artean aipatu beharreko eragina Mayakovsky da, poesian esperimentazioarekin zuen 
arduragatik, eta antzeko printzipioak zituztelako artearen helburuak markatzean. Konparatzen 
dira baita ere Mayakovsky-k hitzekin eraikitzen zituen egiturak eta Vertov-ek irudiekin egiten 
zituen muntaketak. Mayakovsky-ren teknika poetikoan beste mekanismo bat zera da, pertsonaia 
batek klase sozial osoa errepresentatzea, edo errealitatearen fragmento batek irakurlearen buruan 
asoziazioen bilduma ebokatzea, Vertov-ek erabiltzen duen sistema berbera.185 

                                                 
180 PETRIC, V., o.c. 12 or.  
181 Petric-ek hau esaten du Naum Gabo eta  Antonin Pevsner errusiar konstruktibisten 1922ko agiri baten agertzen 

dena aipatuz: “(...) the artist ‘constructs his work as the engineer builds his bridges and the mathematician 
establishes his formulas of the orbits.’ Vertov was equally preoccupied with exploting the possibilities of cinema as 
the (Vertov-en “Gu” agiria aipatuz) ‘art of imagining the movements of objects in space within a conception of a 
rhythmic and aesthetic whole brought in accordance with the specific properties of the photographed material as 
well as the inner pace of each separate element.’” PETRIC, V., o.c. 5 or.  

182 BARSAM-ek hau dio Vertov-engan bere marka utzi zuten mende hasierako mugimendu artistikoez: “In Western 
Europe, this was the time of the radical reordering of the aesthetic perception of reality -the time of cubism, stream-
of-consciousness, and, specially influential, futurism, which flourished after 1909. A glorification of the machine 
age, futurism was related to cubism in its representation of several aspects of forms in motion. In turn, futurist 
principles strongly influenced Russian Constructivism, the Russian modern art movement founded around 1913 by 
Vladimir Tatlin. Like futurism, constructivism emphasized purely abstract constructions and sculptures that were 
also related to modern technology.” BARSAM, R., o.c. (1992) 65 or. 

183 SAUZIER, B., o.c. 15 or. 
184 SADOUL, G., o.c. 73 or. 
185 PETRIC, V., o.c. 36 or. 
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Galdera interesgarria litzateke ea Flaherty-ren Nanook Iparrekoak eragin bereziren bat izan 
zuen Vertov-en zinemagintzan. Sauzier-ek aipatzen du Flaherty-ren filmak inpaktua egin zuela 
Vertov-engan, baina dena den ez dirudi marka handirik utzi zuenik bere dokumentalak osatzeko 
estiloan.186 Sadoul-ek dioenez Flaherty-k ez zuen inoiz pretenditu «bizitza era inprebistoan» 
filmatzerik, Vertov-ek bezala, eta bai aldiz pertsonaia errealak aktore ez-profesional bihurtu bere 
filmetarako.187 

Aldiz, oso nabaria da dokumentalgintzan Vertov-ek beste autore batzuengan izandako 
eragina. Batez ere abangoardiako zinegileek eta arlo esperimentaletan jardun zutenek asko zor 
izan zioten Vertov-i. Erreportaiaren ideia ere, kamera gertakizunaren lekuan egotea eta jazotzen 
dena filmatzea neurri baten Vertov-en praktikatik datorren gauza da, geroago telebistako 
dokumental eta erreportaietan erabat ohikoa bihurtuko zena. Honekin batera korronte batzuetan 
izandako eragina, 50 eta 60ko cinéma vérité eta direct cinema-ko filmatzaileengan esate 
baterako, nabarmena izan zen, batez ere Vertov-ek proposatutako «bizitza konturatu gabe 
harrapatzearen» printzipioa. (Ikus ikerketa honetan Jean Rouch eta Edgar Morin-en Uda bateko 
kronika, eta Frederick Wiseman-en Ongizatea). Orokorrean Vertov-en lanak eragin oso handia 
izan du hainbat zinema zuzendarirengan. Guk aztertzen ditugunen artean aipatuko ditugu 
Roberto Rossellini, Jean Rouch, Chris Marker eta Frederick Wiseman.188 

6.4.7 Ondorioak 

6.4.7.1 Estiloa 

Kameradun gizona filmak funtsean egitura bikoitza du: Forma asoziatiboa azaltzen da gailen 
eta honen menpe eta euskarri moduan egitura narratiboa erabiltzen da. Noizbehinkako 
puntuaketa moduan beste eraketa duten atalak gailentzen dira, forma abstraktua erabiliz, baina 
hau ere gainetik dagoen forma asoziatiboa indartzeko eraikitzen du autoreak. 
                                                 
186 SAUZIER, B., o.c. 316 or. 
187 Sadoul-ek dioenez Flaherty-ren Nanook Iparrekoa filma 1925 inguruan proiektatu zen SESB-ean. SADOUL, G., 

o.c. 91 or.  
188 Sauzier-ek askorengan izandako eragina aipatzen du: “The compilation cinema of Esther Shub, the political 

cinema of Joris Ivens, the anthropological cinema of Jean Rouch, the direct cinema of Richard Leacock, the poetic 
cinema of Peter Kubelka, the semi-fictional cinema of Dusan Makavejev, the experimental cinema of Jean Luc 
Godard, and the third world cinema of Santiago Alvarez -all had to take stock of Vertov and his film, at one stage 
or other, before moving forward. (...) By 1929-30, Vertov’s films had had an impact on a host of European films: in 
Germany, on Walter Ruttmann’s Berlin, die Symphonie der Grosstadt  (1927) (...); in France, on Jean Vigo’s A 
propos de Nice  (1929) -shot by Vertov’s brother, Boris Kaufman-, (...) in Holland on Joris Ivens’ The Bridge  
(1928).”  SAUZIER, B., o.c. 34-35 or. Bestalde Petric-ek ondoko zuzendariak aipatzen ditu Vertov-en eragina 
dutenak bere ustez: “Vertov’s work has exerted tangible influence on such directors as Jean Rouch, Richard 
Leacock, Frederick Wiseman, Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Satyajit Ray, Andrzej Wajda, Dusan 
Makavejev, Stan Brakhage, Don Pennebaker, Bruce Conner, and Jonas Mekas.” PETRIC, V., o.c. VIII or. 
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Egileak erruz erabiltzen duen mekanismo bat da kontaketa narratiboarekin hastea une baten, 
ikusleak gehien ezagutzen dituen konbentzioak erabiliz hain zuzen. Bat-batean linea horretan 
egileak inkongruentziak, inkoherentziak edo haustura nabariak sartzen ditu trantsizio edo 
justaposizio ezohiko eta estrainioen bidez, eta ikuslea behartzen du lotura asoziatiboen bila 
joatera. Berdin formato abstraktua erabiltzen duenean sekuentzia osatzeko, egiten dituen joko 
horien bidez «zinemaren hizkuntza propioaz» jabetzera eraman nahi du ikuslea, beronengan film 
dramatiko tradizionalek burutzen dituzten inpaktuetatik desberdinak diren efektuak sortu nahian. 
Egitura abstraktua ere gorago eratzen den egitura asoziatiboaren zerbitzutan dago. Horrela, 
esanahien sare ia amaigabea proposatzen du egileak, eta batez ere lan ireki moduan 
funtzionarazten dio filmari. 

Egitura hau dela ta muntaketa ere oso konplexua da. Alde batetik, egitura narratiboekin lotuta 
dagoen kontinuitatezko muntaketaren formula desberdinak erabiltzen dira, asoziaziozko 
montaketetan bada bat oso partikularra, muntaketa «disruptibo-asoziatiboa», eta muntaketa 
abstraktuan «interbaloen teorian» oinarritutako jokoak egiten ditu. Azpimarratzekoa da, bestalde, 
Kuleshov efektuaren manejuan daukan jasa, errusiar filmgileen ezaugarrietarikoa, erabat 
baliagarria bai kontinuitatezko muntaketa eta bai muntaketa asoziatiboa eraikitzeko. 

Planoak filmatzean kontuan izandako parametroak oso lotuta daude garai hartako korronte 
artistikoek erabiltzen zituzten irizpideekin, batez ere konstruktibismoak oinarritzat zituenekin. 
Hortik dator planoen ezaugarri batzuei aparteko garrantzia ematea, konposizioari, 
errepresentagarritasunari, eta efektuen bidez egindakoei: esposizio multipleak, abiadura geldoa, 
azkarra, eta irudi zatituak. 

6.4.7.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Film honetan erreflexibotasuna da nagusi errealitatea errepresentatzeko moduan. Filmgileak 
nahi du ikuslea hainbat gauzez kontura dadin: zinemak nola funtzionatzen duen, kamerak nolako 
aukerak eskaintzen dituen errealitatea beste begi batzuez ikusteko, eta «Zine-begiak» errealitatea 
sakonago jasotzen lagunduko digula adieraziz. Vertov-ek munduari begiratzeko era zaharra 
kritikatzen du, munduaren ikuspegi burgesa desafiatzen, Marx-en irakatsietan oinarrituta zinema 
benetako errealitatea jaso nahirik erabiltzeko ahalegina burutuz. 

Modu erreflexibotik aparte filma beste era batera begiratuta esposizionala ere badela esan 
daiteke. Izan ere, Vertov-en ustez badago “benetako errealitate” bat, “egiazkoa” dena, eta hau 
islatzen saiatzen da bere filmean. Gizarte zaharrari kritika egiten dionean beste gizarte mota bat 
aintzat duelako da, “gizarte sozialista” hain zuzen. 

Bestalde filmak baditu modu obserbazionalarekin lotu daitezkeen elementuak ere. Hori 
gertatzen da, batez ere, Vertov «bizitza konturatu gabe» harrapatzen saiatzen denean, jendearen 
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ekintzak kontrolatu gabe filmatzen dituenean, nahiz eta soinurik gabeko garaian hau egiteko 
ahalmena geroago baino askoz ere murritzagoa izan. 

6.4.7.3 Esanahiak 

Esanahien sarea gai nagusi biren inguruan eraikita dago: alde batetik, gizarte zaharraren eta 
zinema tradizionalaren kritika, eta bestetik martxan hasita zegoen gizarte sozialista berriaren 
goraipamena. Salatzen ditu gizartean zeuden desberdintasun sozialak, bizimodu oneko pertsonen 
jokabidea, bizitza burgesaren adibideak, kritikatzen du baita ere zinema burgesa, eta jendeari 
lotan iraunarazteko duen funtzioa, bere fantasia hutsezko mundua. Holako gizartea 
esplotazioaren gizartea da, batzuk zeregin hutsalekin dabiltza besteen lepotik biziaz. Gizarte 
berriak jendea itzartu egiten du, zinema berriak ere bai, guzti honek ekarriko du jendearen 
(emakumearen) askapena, lanaren entusiasmoa, komunikabideak, makineria, bizimodu 
osasuntsua, eta alkohol zaletasuna bezalako ohitura okerren bazterketa. Zinema berriaren 
kontribuzioa izango da gizarte berria eraikitzen laguntzea, errealitatea sakonago eta beste era 
batera ikusaraziz. 

Badirudi gutxik ulertu zuela guzti hau bere garaian. Agian, horixe islatzen da Kameradun 
gizona filmari buruz kazetari batek egindako galderari Vertov-ek eman zion erantzunean: 

“Baina, film hau burutzea beharrezkoa zen ala ez jakitea, hori beste gauza bat da.”189 

 

 

                                                 
189 VERTOV, D., o.c. 142 or. 
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7 3-Luis Buñuel-en “Las Hurdes, 
ogirik gabeko lurra” 

(LAS HURDES, Tierra sin Pan) 

1932 

7.1 Sarrera: bere herrian ongi hartua izan 
ez zen filma 

Las Hurdes laugarren dokumentalik botatuena da FIAF-en galdekizunean, Ruttmann-en 
Berlin, hiri handi baten sinfonia filmarekin enpatean1, eta bere autorearen dokumental bakarra 
da. Loteria sari bati esker produzitu zen film honek2 hasieratik ospe txarra hartu zuen Espainian, 
izan ere 1933an Madrilen estreinatu zenean ez publikoak ezta aginteak ez zuten begi onez jaso.3 

                                                 
1 12na boto hartu zituzten “Errealitateari buruzko filmen” kategorian. Aurretik daude Nanook Iparrekoa, Kameradun 

gizona, (dagoeneko aztertu ditugunak) eta Gaua eta Lainoa (geroago analizatuko duguna). 
2 Herriarekin eta autorearekin bat letorkeen estereotipoari jarraituz filma “suerteari” ezker produzitu zela esaten da. 

Maurice Legendre frantziarrak egina zuen doktore-tesia Las Hurdes-eko jendearen bizimoduaz, 1927an argitaratua, 
eta Buñuel entusiasmatu egin zen liburua irakurri zuenean Parisen, hartan oinarrituz filma egin zitekeela pentsatuz. 
Lagun bat zuen Huescan maisu zena, Ramón Acín, eta honek proiektua ezagutzerakoan esan omen zion, “egunen 
baten loteria irabazten badut filma pagatuko dizut”. Handik hiru hilabetetara ehun mila pezeta irabazi zituen. Haren 
lagun anarkistek dirua banatzeko esaten bazioten ere azkenean 20.000 pezeta eman zizkion Buñuel-i. ARANDA, J. 
Francisco (1975): Luis Buñuel: biografía crítica. Lumen, Bartzelona, 137 or., A. Bazin-ek Cahiers du Cinéma-
rentzat eginiko elkarrizketa bat aipatuz. 

3 Gubern: “La película fue exhibida en 1933, sin pista sonora pero con discos y con una presentación de Buñuel, en el 
Cine-Studio Imagen, de Madrid, fundado por Manuel Villegas López. (...) Al doctor Gregorio Marañón, que era 
presidente del Patronato de las Hurdes, le desagradó la película y discutió con Buñuel, protestando de que no 
hubiese captado la bella arquitectura de La Alberca y hubiese reflejado sólo los aspectos negativos de la región. Es 
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Errepublikaren Gobernua haserre jarri zen eta debekatu egin zuten “Espainia iraintzen” 
zuelakoan, eta kanpoko enbajadei agindua eman zitzaien esanez film hura proiektatzen bazen 
protesta gogorra egiteko hango gobernuen aurrean. Gerra zibilean frankistak urrunago joateko 
prest zeuden, filmak Espainiaren izen ona lohitzen zuela ta, eta Buñuel harrapatuz gero 
Salamancara Generalisimoaren koartelera eramateko agindua zegoen.4 

Espainiatik kanpora filma debekatu ez zen egiten, baina bai zentsuratu: Frantzian hasierako 
sekuentzian oilarren lepo mozketaren irudiak kendu zituzten, eta Estatu Batuetan ere horrelako 
bertsioren bat ikusten zen. Dena den beste leku batzuetan dokumental handitzat hartua ere izan 
zen berehala. B. Wright dokumentalgile britainiarrak hau zioen: 

“Depresioa sakonagoa egiten da Ogirik gabeko lurra ikusi ahala. Film apartekoa. Lehenago 
eszenatokiko surrealismoaren igarlea izandako Luis Buñuel-ek filmatua, sinplizitate bisualez 
lortzen du ez dokumentalaren marka dela uste ohi den sorkuntza imajinatiboa, errealitatearen 
aurkezpen serioa baizik, benetan dokumentu titulua merezi duena.”5 

Beste ikertzaile batzuek zalantzan jarriko zuten filmaren “dokumentu” izendaketa hori, 
“errealitatearen errepresentazioan” ikusiko dugun bezala, baina adierazpen hauek argi uzten dute 
Song of Ceylon filmaren egileak Buñuel-en lanaz zuen iritzi ona. 

                                                                                                                                                
muy probable que la actitud de Marañón influyese en la prohibición de la película decretada a continuación por el 
gobierno Lerroux, el cual pidió también a las embajadas que la película no fuese mostrada en el extranjero, 
juzgándola injuriosa para España.” GUBERN, Román (1977): El cine sonoro en la II República (1929-1936). 
Lumen, Bartzelona, 186 or. 

4 PÉREZ TURRENT, Tomás, eta DE LA COLINA, José (1993): Buñuel por Buñuel. Plot, Madril, 35-36 or. 
5 WRIGHT, Basil, “Land Without Bread and Spanish Earth”, in: JACOBS, L. o.c. 146 or. 
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7.2 Estiloa 

7.2.1 Filmaren segmentazioa 

7.2.1.1 Las Hurdes6 filmaren sekuentziak 

15 sekuentziatan banatu dugu filma. Hasiera eta ondorengo bietan sarrera moduko bat ikus 
dezakegu, ondokoa introduzitzeko testuinguru moduan uler daitezkeenak: Alberca herriko jaia 
azaltzen zaigu, film osoan dagoen jai bakarra, krudeltasunean oinarritzen dena, hanketatik 
eskegitako oilar biziei burua erauzi behar baitiete gizon ezkonberriek. Hau egin ondoren ardoa 
eta ogia banatzen dituzte berauek. Komentarioak esaten du herri feudal antzekoa dela, ondoren 
ikusiko ditugun herrixka guztiak bere menpekoak izanik. Ondoren datorren sekuentzia Las 
Batuecas izeneko santutegiaz ari da: Ibar eder eta emankorrean eraikitako eliza eta inguruko 
ermita hondatuak azaltzen dira. 

Aipatutako bi elementuek, herri feudal krudelak eta erlijioak badirudi ondokoa permititu edo 
produzitu ere egiten dutela. Ondorengo 9 sekuentziak horroreen mundutik egindako bidaia 
bezalakoa baitira. “Erreala” dela ziurtatzen zaigun bidaia horretan inpresioa zulo negargarrian 
sartzen garela gero ta gehiago ematen du. Heriotzaren ibilbidean urrun eraman gaituenean 
egileak bat-bateko mozketa egiten du, esanez, «Las Hurdes-en hilabete bi pasa ondoren atzean 
uzten dugu alde hura», handik ihesean irten balira bezala. 

Honela doaz Las Hurdes filmaren sekuentziak: 

1. Sarrera. Elkarren segidako hiru mapen bidez Las Hurdes ingurua kokatzen da. 

2. Alberca-ko kaleak, oilarren lepo mozketaren jaia. 

3. Las Batuecas santutegia. 

4. Las Hurdes Altas-eko herritxo bat, La Aceitunilla, etxe tarteak, umeak errekako ur zikina edaten. 

5. Eskola, ume batek ez lapurtzeko agindua idazten du harbelean. 

6. Martinandran-eko herrixkan jendea gaixorik, emakumea bozioarekin, kalean gaixorik hiltzen 
den neskatila. 

                                                 
6 Gubern: “El interés de Buñuel por las Hurdes provenía de su lectura de la voluminosa tesis doctoral de Maurice 

Legendre, director del Instituto Francés de Madrid que había estado visitando desde 1908 esta inhóspita región con 
fines de estudio. Sus núcleos humanos, que no llegaban a los diez mil habitantes, eran descendientes de judíos 
perseguidos por los Reyes Católicos que hallaron en aquella zona poco accesible un refugio, a los que se unieron 
partidas de bandidos fugitivos. Eran, pues, los descendientes y víctimas de una represión social secular. Su 
existencia fue prácticamente ignorada hasta que en 1922 Alfonso XIII visitó aquella región, a instancias del doctor 
Marañón, visita que pondría en marcha la construcción de una carretera a Salamanca.” GUBERN, R., o.c. (1977) 
185 or. 
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7. Zer janda bizi diren, ahuntza haitzetatik erortzen. 

8. Erlauntzak daramatzan astoa hiltzen da erleen eztenkadez. 

9. Disenteria; gizonak lan bila doaz eta ezer gabe datoz bueltan. 

10. Erreka ondoan luberriak egiten. 

11. Gurguxe orriak biltzen ongarria egiteko, sugegorriak haginkaturiko gizona, Fragosa-ko etxe 
barru bat, kea teilatuetako harlauen azpitik irteten. 

12. Paludismoa. Neska lotan. 

13. Ipotxak eta kretinoak. 

14. Umea hil da eta askan eramaten dute, erreka gurutzatuz, kanposantura heldu arte. Eliza bateko 
erretabloa. 

15. Etxe barrua, jatekoa egiten, logela, jendea lotara, bitartean atso bat kaletik heriotza iragarriz eta 
otoitz egiteko eskatzen. Amaiera. 

Bidaia-filmtzat har daitekeen honetan honela doa sekuentzien prozesua. Las Hurdes ingurua 
mapen bidez kokatu ondoren La Alberca-ko herri feudal itxurakoa da lehen gaia. Hasieran 
zenbait kale ikusi ondoren Elizaren irudia azaltzen zaigu, eta bere kanpoaldeko orman ikusten 
dena: nitxo bitan kalabera bana, heriotzaren erreferentzia zuzena, horrela hementxe ematen 
zaiolarik hasiera bidaia berezi horri. Buñuel ate gaineetan azaltzen den idatzian fijatzen da: «Ave 
Maria purísima, sin pecado concebida». Aurreko irudian behia ikusi dugu irteten ate beretik. 
Kritikoek muntaketa hori azpimarratzen dute Buñuel-en intentzioak harrapatzeko asmoz, erlijioa, 
sexua eta erritual odoltsuen nahasketa.7 Herri horretan presentziatuko dugun gertakizuna 
heriotzarekin eta sexuarekin du zerikusia, behintzat komentarioek hala diote: gizon ezkonberriek 
oilar banari moztu behar diote lepoa zaldi gainetik tiraka. Krudeltasuna ondo adierazten dute 
Buñuel-en irudiek. Ondoren ezkonberriek ardo ta ogira gonbidatzen dituzte herriko biztanleak, 
kristau erlijioarekin zerikusia duten errituala beteko balute bezala. 

Hirugarren sekuentzian Las Batuecas-eko santutegia da gaia. Santutegi hau Las Hurdes Altas-
erako bidean dago, eta komentarioek diotenez ibar zoragarria da, landaretza ugaria, ur eta lur 
emankorrez gainezka. Beste garai baten fraile karmelita asko zegoen komentuan baina orain 
bakarrik bat geratzen omen da bere zerbitzariz inguratua. Sapo eta sugeen irudiak ikusten ditugu, 
komentarioak dio orain horiek bizi direla monastegiaren orma zaharretan. Hemendik aurrera 
joanda azaltzen zaigun eskualdeak ez du batere zerikusirik ibar honekin. 

Ondorengo sekuentzietan azaltzen den Las Hurdes Altas-eko lehen herria La Azeitunilla da. 
Erdian etxe zuria nabarmentzen da eta komentarioak esaten digu eskola egin berria dela. Hango 
kale (hala deitu ahal badira) eta biztanleen irudiak emanez komentarioak adierazten digu 
eguneroko bizitzaren eszenak hartzen ari direla, eta, adibidez, inoiz ez dela entzuten abestirik 

                                                 
7 Ikus, adibidez, SANCHEZ VIDAL, Agustin (1984): Luis Buñuel, obra cinematográfica. J.C., Madril, 88 or. 
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hango kaleetan. Menditik jaisten den errekan zentratzen da kamera eta zikinkeria eta higiene 
faltaren zenbait detaile azaltzen ditu: ume txikiari errekako ura ematen edateko, txerria uretan 
bueltaka, neskatilak ogi sikua ur horretan bustita jaten, emakumeak arropak garbitzen. 

Hurrengo gaia eskola da, eta Buñuel-ek aprobetxatzen du umeen bizitzaz zenbait gauza 
adierazteko: adibidez, jantziak kanpora eskean joanda ekarritakoak direla. Orokorrean hain 
gaizki bizi den jende horri irakaskuntza primario ohikoa ematen zaiola, eta beste edozein 
lekutako moduko morala irakasten. Umeen historia ere aipatzen da, asko Onegintza Publikoan 
abandonatutako umeak direla eta Las Hurdes-eko emakumeek hartzen dutela haien ardura hilean 
15 pezetaren truke, ume hura ez ezik familia osoa mantentzeko ere balio zuen diru kopurua antza 
denez. 

Beste herrixka batera goaz orain, Martinandran-era, eta han dena da gaixotasuna ta 
abandonua. Bozioa ugaria da, 70 urtekoa dirudien emakumea dago irudian umeari titia ematen, 
bere eztarrian bozio handituarekin, eta esaten zaigu 32 urte dituela. Komentarioaren arabera 
hauxe da erreportaiaren puntu zentral bat. Neskatila bat ere ikusten dugu kale ertzean botata, 
eztarrian zerbait duena, eta komentarioak diosku handik egun bitara hil egiten dela. 

Zer jaten duten galdetzen du egileak hurrengo sekuentzian. Patata eta indaba besterik ez 
dutela, dutenean, erantzuten du. Aberatsenek okela ere jaten dutela inoiz, txerria hiltzen 
dutenean, hiru egunetan dena amaitzen dutelarik. Lur onenetan olibondoak ere badirela. 

Ahuntzari buruzko gaia datorkigu ostean, ze inoiz hurdetarrek horren okela jateko zoria ere 
badute, baina hori izaten da animalia horietako bat erori egiten denean haitzetatik. Irudietan 
ikusten dugu ahuntz bat nola erortzen den. 

Apikulturaz hitz egiten zaigu hurrengo. Erlauntza gehienak, hala ere, ez dira hurdetarrenak, 
La Alberca-ko jendearenak baizik. Urtean zehar bidaiak egiten dituzte erlauntzak asto gainean 
eramanez beste lekuetako loreak xurga ditzaten. Noizbait erlauntzak erori egiten dira asto 
gainetik eta astoa eta lagunak hiltzera heldu ere bai. Irudietan ikusten dugu nola hiltzen den 
astoa erleen eztenkadez. 

Maiatza eta Ekaina omen dira hilerik gogorrenak hango biztanleentzat. Janari gutxi geratzen 
omen da orduan eta heldu gabe dauden frutak jaten aritzen dira. Horren ondorioa disenteria da. 
Irudietan ikusten ditugu ama eta semea kerizak jaten. Gero gizon talde bat ere bai kale batetik 
doana. Komentarioak diosku gizonak lan bila joaten direla kanpora. Manta bat baino ez 
daramate aldean, ez dute ez dirurik ez ogirik. Komentarioak gaineratzen du haietako talde bat, 
irudian ikusten dena, bueltan datorrela handik egun gutxitara, eta gizonak joan ziren bezala 
datozela, ezer gabe. 

Ondoren hasten diren sekuentziez Buñuel-ek esaten digu beste puntu zentrala osatzen dutela, 
ortu eta soroen prestaketa. 10 eta 11 sekuentzietan burutzen da hau. Erreka ondoan ikusten dugu 
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nola lagun batzuek garbitu egiten duten ingurua ginarra kenduz, gero orma egiten dute alboan 
urak ez dezan lurra eraman, eta ondoren lurra ekartzen ikusten ditugu sakuetan bilduta. Hurrengo 
sekuentzian satsa nola egiten duten azaltzen zaigu, mendira joaten dira eta gurguxearen orriak 
biltzen dituzte ongarria egiteko, eta hori lortzen da etxe barruan orriak lurrean zabalduta. 
Lagunak hantxe gainean bizi omen dira, orri horien gainean egiten dute lo gizakiak eta 
animaliak. Usteltzen direnean ongarritzat erabiltzen dira. Orri bilketan gertatu ohi den 
ezbeharraz ere mintzatzen zaigu: sugegorriak daude eta noizean behin ziztada egiten diote 
norbaiti. Irudian azaltzen da gizon bat besoa oihalaz bilduta duena. Etxe barru bat ikusten dugu 
komentarioak dioskuna Fragosa-koa dela, eta ondoren kea irteten tximiniarik gabeko teilatuko 
harlosen artetik. 

Sekuentzia hauen interpretazioa egiteko teoria psikoanalitikoa erabiltzen du Cattini-k, lurra 
eta nekazaritza azaltzen direnean behin baino gehiagotan egiten den bezala. Hau dio berak 10 eta 
11 sekuentziei buruz errekaren bihurgunea bankadaz beteta azaltzen den irudia aintzat hartuta, 
eta gurguxe orrien kontua ekarriaz: «Emakumearen sabela gizonek fekundatu egin dutena gauez 
gau gurguxe orrien espermaz.»8 

Ondoren paludismoari buruzko sekuentzia dator. Esaten zaigu udan erreka ia lehortu egiten 
dela eta ur geldia dagoen putzuetan anofeles eltxoak bere larbak hazten dituela. Ondoren 
liburuko orri baten dauden marrazkien bidez azaltzen zaigu nola bereizten den anofeles bat eta 
eltxo normala. Sekuentzia hau berezia gertatzen da filmaren barruan eta areagotu egiten du 
azaltzen den errealitate gordinarekiko distantziamendua. Filmak hotzean, “zientifikoki” azaltzen 
den errealitate baten moduko testua osatzen du. Ondorengo irudian paludismoaren sukarrak 
harrapatutako gizona azaltzen da dardaraz, eta segiko irudian balkoi moduko baten neska 
azaltzen da etzanda gaixorik. 

Hurrengo sekuentzian ipotxak eta kretinoak azaltzen zaizkigu. Komentarioak dio, lehenengo, 
hauek ahuntzak zaintzeko erabiltzen dituztela, gero Zurbaran edo Ribera pintoreen errealismoa 
oso labur geratzen dela irudi horien aurrean, eta zeintzuk diren arrazaren endekatzearen 
arrazoiak: gosea, higiene falta, miseria eta inzestua. 

Ume baten heriotzaren sekuentzia datorkigu gero. Jende pila, batez ere emakumeak bilduta 
daude etxe aurrean. Esaten zaigu heriotza dela jendea biltzeko moduko gertakizun ia bakarra 
herri hauetan. Ondoren azaltzen zaigu umearen gorpua askan eramanez kanposanturaino 
egindako ibilaldia. Erreka nola gurutzatzen duten ere ikusten dugu. 

Azken sekuentzian ikusten dugu etxe barrua, gizona jatekoa egiten, emakumea umeekin, eta 
beste gizon bat ohera joateko prestakizunetan, bitartean kalean atsoa heriotzaren pregoia egiten 

                                                 
8 CATTINI, Alberto (1995): Luis Buñuel. Il Castoro Cinema Saila, Nuova Italia, Milan, 28 or. 
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ari delarik: «Alerta egoteko ez dago heriotzan pentsatzea baino gauza hoberik. Errezatu Ave 
Maria bat arimagatik.» 

7.2.2 Eszena-jartzea 

Pelikularen filmaketari buruz Buñuel-ek dio ez zuela erabili gidoi zehatzik. Apunte batzuk 
hartu zituen egun batzuk lehenago eta haiek kontuan hartuta egin zituen filmazioak.9 Dena den 
imajinatzekoa da ideia asko ekarriko zituela buruan Legendre ikerle frantsesaren Las Hurdes-i 
buruzko tesia irakurri ondoren eta haietako askoren Eszena-jartzea egiteko prest zegoela. 

Flaherty-ren Nanook Iparrekoan gertatzen den bezala, film honetako sekuentzia asko ere 
“prestatuta” daude. Filmaren lehen sekuentzietako irudi gehienak ez dirudite halakoak, Alberca 
herriko jaiarenak, adibidez, oilarren lehen planoak kenduta, eta Las Batuecas-eko komentuan ez 
da pertsonarik azaltzen emakume batetik aparte, sapoak eta sugeak ere azaltzen direlarik, baina 
bestela “zegoena” filmatzen aritu zirela dirudi. Aldiz, “Las Hurdes Altas-eko” parajeetan 
azaltzen diren sekuentzia gehienak Eszena-jartzeaz egindakoak direla ematen du. Buñuel-ek 
gertakizun errealak aprobetxa ditzake gero horiekin prestaketa egiteko: ahuntza haitzetatik 
erortzen, erleek hildako astoa, hildako umea kanposantura eramaten, eskolako sekuentzia, irudi 
errealak ere aprobetxa ditzake gero berak nahi duen komentarioa egiteko, hala, esate baterako, 
herritik ogi bila irten eta berriro bueltan omen datozen gizonekin. Argi dago Buñuel-ek jakin 
zuela zer egiten zuten hurdano haiek eta gero eszenifikatu egiten zuela: lurra bildu ortuan, orma 
egin erreka ondoan, gurguxe orriak bildu satsa egiteko. Pancorbo-k dioenez dokumental honetan 
alternatu egiten dira benetako irudiak eta “probokatutakoak”.10 

Ikertzaile honen ustez 4 sekuentzian, Las Hurdes Altas-en sartu bezain laster agertzen diren 
irudietan nahasketa egon liteke irudi prestatu eta prestatu gabeen artean: Umeek ogia uretan 
bustita jaten duten planoak prestatuta daudela nabaria da. Ume haiei leku bat okupa zezaten 
eskatuko zien kamerarentzat egokiena zen argia kontuan izanda. Zazpigarren sekuentzian 
emakume bat azaltzen da etxeko atetik kanpora patatak zuritzen ari dena. Une egokian senarra 
sartzen da kuadroan haitzurra lepoan daramala eta atetik barrura doa. Plano honen konposizioa 

                                                 
9 Buñuel: “Visité la región diez días antes y llevé una libreta de apuntes. Anotaba: «cabras», «niña enferna de 

paludismo», «mosquitos anófeles», «no hay canciones, no hay pan», y luego fui filmando de acuerdo a esos 
apuntes.” PÉREZ TURRENT, T., eta DE LA COLINA, J., o.c. 36 or. 

10 Hau dio Pancorbo-k: “Posteriormente en este documental se va dando una alternancia de secuencias rigurosamente 
auténticas y documentales, junto a otras, que sin dejar de serlo, se nota que fueron provocadas para ser filmadas. 
Evidentemente, no existe una zafiedad expresiva en estas últimas, hasta el punto de que se note a todas luces la 
mínima impostura de pedir a los jurdanos la repetición de ciertas acciones y gestos para la cámara. Pero la verdad 
es que no todas las acciones y gestos de Tierra sin Pan nacen de una generación documental espontánea. La 
evidente presencia del medio, de la cámara, ha condicionado muchos planos.” PANCORBO, Luis (1986): La tribu 
televisiva. Análisis del documentaje etnográfico. IORTV, Madril, 51-52 or. 
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perfektoegia omen da, susmarazten du Buñuel-ek agindu ziola gizonari zein unetan sartu 
etxera.11 

Beste Eszena-jartzea batzuek filmaketari buruzko arazo etikoak ekar ditzakete gogora: kalean 
etzanda gaixorik dagoen neskatila, hiltzen dituzten animalien eszenak. (Ikus arazo hau 
“interpretazioaren” kapituluan). 

Gizonak ogi bila kanpora irteten direnean guztia prestatuta dagoela ere begien bistakoa da. 
Gehien nabaritzen da atal horren lehen planoan, 164an, herri bateko kalean gizonak nola irteten 
hasten diren ikusten denean, joateko aginduari erantzunez. Geroago nekazaritzako sekuentziak 
hango biztanle-aktoreak erabilita eginda daude, baina seguru aski irudiek egunero ikusi ohi zena 
islatu besterik ez dute egiten. Eszena-jartzea handiagoa dagoela dirudi hildako umea 
kanposantura daramatenean. Izan liteke egiazkoa sekuentziaren hasiera, ume hil berriarekin 
aurki zitekeen ekipoa. Amaren irudiak prestaketa nahiko handia eduki behar du, eta galdetzekoa 
da egiazko ama bada, nola konbentzitu zuen Buñuel-ek filmatzen uzteko. Nahiko argi ikusten 
dena da ondorengo ibilaldia, non ikusten diren gizon bi umea eramaten, eta erreka gurutzatzen 
ere, prestatutakoak direla, eta horren ondorioz “raccord” falta nabariak ere egin zituen Buñuel-
ek, geroago muntaketaz hitz egitean ikusiko dugun bezala. 

Filmaketan pertsonak zuzentzeko unean gauza nabarmen bat ikusten da, ez dela inor azaltzen 
barreka edo irribarreka filma osoan, salbuespen bitxi bat ezik, ipotxak eta kretinoak azaltzen 
direnean. Eszena-jartzearik gabeko sekuentzietan badirudi Buñuel-ek eliminatu egin dituela 
muntaketan jendea horrela ager daitekeen planoak. 

Argiari dagokionez Carmona-k aipatzen du pertsonak gehienetan eguzkipean filmatuta daude, 
bere deskribapen gogorra alda zezaketen itzal edo forma suaberik bilatu gabe.12 

7.2.3 Egitura 

Bordwell eta Thompson-ek egiten duten film egituren sailkapenean Buñuel-en film hau era 
kategorialean sartuko litzateke. Filmaren hari nagusia ez da “narratiboa”, ez dago 
protagonistaren bat bere ibilbidea, bizitza edo gertakizuna jarraitzeko, filma gai desberdinetan 
banatuta egonik. Sekuentzia bakoitzean gai bat azaltzen da, ez dago protagonistaren bat haietatik 
zehar mugitzen dena denbora osoan. Izan ere, egitura mota hau da film “zientifikoek” normalean 
                                                 
11 PANCORBO, L., o.c. 52 or. 
12 Hau dio Carmona-k: “La mayor parte de la puesta en escena refleja el resplandor intensamente contínuo del sol 

español. Los contrastes altos de luz y sombra producirían generalmente un tempo mellado de sucesivos bordes 
duros; sin embargo, el equilibrio de la totalidad está resaltado por el énfasis de la ausencia de penumbra. Las 
personas humanas están retratadas bajo un cielo claro, y privadas de sombras o formas suaves que pudieran 
modificar -o humanizar- su descripción.” CARMONA, Ramón (1993): Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra, 
Bartzelona,  231-232 or. 
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izaten dutena, hain zuzen Flaherty-k bere Nanook Iparrekoan “gainditu” egin zuen forma. 
Alberto Cattini-ren ustez horrelako egitura erabiltzean «testuak errealitate-efektu handiena 
sortzen du.»13 Dena den Buñuel-ek egitura hori erabiltzen badu ez da pretentsio “zientifikoekin”, 
bestelakoekin baizik. 

Bordwell eta Thompson-ek esaten dutenez film kategorialaren antolakuntza formala 
gehienetan sentziloa izaten da, errepikapenean oinarritua, zenbait aldaketarekin. Pelikulak bere 
forma orokorra antolatzeko gai zabala hartu ohi du eta gero kategoriak sartzen ditu filma 
segmentuetan banatuz. Bidaia dokumentalak horrelakoak izaten dira, herrialde bat hartzen da gai 
nagusitzat eta hor barruan zenbait aspektuz hitz egiten da.14 Buñuel-en Las Hurdes era horretako 
dokumentaltzat har daiteke, bidaia generoan sar liteke, nahiz eta bidaia hori oso berezia izan. 

Gero ikusiko dugun bezala gehien erabiltzen den muntaketa formula kategoriala ez bada ere, 
irudiak askotan montatzen dituelako Buñuel-ek kontinuitatea erabiliz, beronen funtzioa ez da 
funtsean historia bat eraikitzea, gai baten deskripzioa egitea baizik, pertsonen protagonismoa ez 
da heltzen beraiekin identifikazioa bilatzeraino, adibidez, ez da beraien subjektibotasuna, 
ikuspuntu subjektiboa, azaltzen, eta ez da konektatzen haien emozioekin. 

Egitura kategorial honetan komentarioak pisu handia du, beronek askotan erreferentzia 
zuzena egiten dielako irudiei, haien gaitasun deskriptiboa sendotuz. 

7.2.4 Muntaketa 

7.2.4.1 Planoen ezaugarriak 

Guk egin ditugun kontuetan filmak 26 minutu ta 15 segundu irauten ditu, ta 260 plano ditu, 
beraz, batez beste, 6 segundu irauten dute planoek.15 Diferentzia nabarmena, esate baterako, 
Flaherty-ren Nanook Iparrekoarekin, hangoek ia 9 segunduko iraupena baitute. Azken honetako 
planorik luzeenak 57 segundu irauten du (243 planoak) eta Las Hurdes filmaren luzeenek, aldiz, 
21 segundu (46 eta 193 planoak). Las Hurdes filmaren planoek erregulartasun askoz ere 
handiagoa dute. 

                                                 
13 CATTINI, A., o.c. 26-27 or. 
14 BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 104-105 or. 
15 Carmona-k Tom Conley-ren monografia bat aipatzen du, eta honen arabera filmak 255 plano ditu. CARMONA, R., 

o.c. 228 or 
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7.2.4.2 Muntaketa kategoriala ala kontinuitatezkoa? 

Ikertzaile batek baino gehiagok dio filmak ez duela “kontinuitatezko muntaketa tipikoa” 
erabiltzen. Eta muntaketaren lehen ezaugarri nagusia sinplizitatea dela.16 Beste forma guztiekin 
gertatzen den bezala kategorialak ere badu berarekin zuzenen doan muntaketa mota, baina 
bestalde forma orokorra era batekoa izan arren muntaketa formulak denetarikoak izan daitezke. 
Las Hurdes-en kasuan uste dugu egileak bai kontinuitatezko muntaketa eta bai kategoriala biak 
erabiltzen dituela filmaren forma orokorra kategoriala izan arren. Ikusi ditugu kontinuitatezko 
muntaketaren ezaugarriak aurreko film bien analisian eta orain komenigarria da zerbait esatea 
muntaketa kategorialaren ezaugarri behinenak aipatuz. Holako ereduan irudien funtzioa batez 
ere deskribatzailea izango litzateke, autorea ez litzateke arituko beraiekin kontinuitate espazialak 
edo denboralak sortzen, istorio bat eraikitzeko. Autoreak ez luke bilatuko irudien 
dramatizaziorik. Ikuspuntua beti litzateke objektiboa, kameraren ikuspuntu subjektiboak sobra 
leudeke. Komentarioaren laguntzaz gai edo kategoria baten deskribapena egingo litzateke. Las 
Hurdes-en sekuentzia batzuk honela antolatuta daude, eta beste batzuk kontinuitatezko 
muntaketaren arabera. 

7.2.4.3 Muntaketa kategoriala 

Sekuentzia oso gutxi daude muntaketa kategorial hutsa dutenak, gehien duena hirugarrena da, 
Las Batuecas-eko santutegiaz hitz egiten duena, eta gehien bat kategorialak diren beste batzuk 
ondokoak dira: 4a, La Aceitunilla-ko errekako uraz ari dena, 6a, Martinandran-eko herrian 
gaixotasunez —batez ere bozioaz— ari dena, eta 12a, paludismoarena kontatzen duena. Hala 
ere, azkenengoek badituzte zati batzuk kontinuitatezkoak. Muntaketa kategorialaren adibide 
bezala laugarren sekuentziakoa ikusiko dugu. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudiak eta komentarioaren lotura Las 
Hurdes-en 

IRUDIAK KOMENTARIOA 

71. PO, Behetik. Mendien silueta, hodeiak 
gainean. 

Oraindik Las Batuecas-eko lurrak diren 
gailur hauen atzean 

72. PO. Arbolarik gabeko mendiak. Las Hurdes hasten da. Gurutzatzen ditugu 
eta Las Hurdes-eko paisaian gaude guztiz 
sartuta. 

73. PO. La Aceitunilla-ko etxeak maldan 
eskegita, aurrean etxe zuri bat, eskola. 

Herri hau, La Aceitunilla, ibarrik 
pobreenetarikoan dago. Oraintsu egindako 
etxe zuria eskola da. 

                                                 
16 PANCORBO. L., o.c. 52 or. 



Las Hurdes, ogirik gabeko lurra 
 
 

197 

74. PO. Emakume bat kaletik. Mendi maldan, kaleetan, 

75. PO, P gorantz. Mutikoa txerriaren 
atzetik. 

bertako biztanleen eguneroko bizitza 
ezustean harrapatzen dugu. 

76. PO. Jendea kalean, gizona zigarroa 
erretzen, emakumeak, mutila dator asto 
gainean zuhaitz adarrarekin. 

Detaile bitxia: ez da inoiz entzuten abestirik 
Las Hurdes-eko kaleetan. 

77. PO. Neskatilak umeak lepoan eramanez, 
emakumea arropa garbitzen errekan. 

Noizbait ikusten da herri erdian 

78. PO, Goitik. Emakumea barazki orriak 
garbitzen errekan. 

menditik jaisten den miseriazko 
errekatxoren bat. Udan herriak ez du ur 
hauxe besterik, 

79. PO. Txerria errekan. eta biztanleek erabili egiten dute bere 
zikinkeria nazkagarriagatik arduratu gabe. 

80. PO, Goitik. Neskatila umeari errekako 
ura ematen edateko. 

Hauek dira gure bidean ustegabean 
harrapatu genituen eszena batzuk. 

81. PO, Goitik. Mutila makurtuta errekan 
ura edaten. 

 

82. PO, Goitik, P ezkerrerantz. Erreka, 
emakumea garbitzen, beherago beste bat. 

Errekatxoak gauza guztietarako balio du. 

83. PO, Goitik. Aurreko planoko azkenengo 
emakumea hurbilagotik hartuta. 

 

84. PO, Goitik. Emakumea umearen burua 
garbitzen errrekan. 

 

85. PO. Hiru neskatila errekan bustitako 
ogia jaten. 

Hiru neskatok uretan bustitako ogia jaten 
dute. Ogia, orain dela gutxira arte, ia 
ezezaguna zen Las Hurdes-en. 

86. EP, Goitik. Aurreko neskatilak ogi 
bustia jaten. 

Ogia eskolako maisuak eman die umeei, eta 
gehienetan zatia bere aurrean janarazten die, 
etxera heltzen direnean haien gurasoek 
kenduko dieten beldur delako. 

Sekuentzia honetan irudien muntaketa kategoriala da nagusi. Bakarrik azkenengo planoetan 
ikusten da kontinuitatea binaka, 83 eta 84 planoetan, eta 85-86 planoetan. Komentarioak izaera 
kategorial hori indartu egiten du, irudiei erreferentzia zuzena egiten dieten aipamenei esker: 
Gailur hauek, herri hau, ur hauxe, hauek dira eszena batzuk, sekuentziaren izaera deskriptiboa 
indartuz. Kontinuitatea, batez ere, sortzen da pertsona batzuk protagonista esplizitu bihurtzen 
dituenean, eta hori hiru neskatoen kasuan gertatzen da gehienbat. Autoreak hauekin jarraitzen du 
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ondorengo sekuentzian ere, kontinuitatea luzatuz neskatoak altxatu eta eskolara abiatzen 
direnean (Ikus gehiago gero kontinuitatezko muntaketan). Baina kontinuitate horrek ez du 
ezabatzen funtsean sekuentziak duen egitura kategoriala. 

Ikertzaileek nabarmentzen dute “muntaketa kategorialaren” erabilera filmean, beste hitz 
batzuez bada ere. Carmona-k, adibidez, esaten du muntaketa “soltea” duela,17 irudiek elkarrekin 
duten lotura ez dagoela “raccord-aren” (kontinuitatearen arauen) erabileran oinarritua, gutxitan 
lotzen zaiola egilea horrelako “hizkuntza zinematografikoari”. 

Hau hola izanda filmean kontinuitatezko muntaketa ere hainbat erabiltzen du autoreak, 
ondoren ikusiko dugun bezala. 

7.2.4.4 Kontinuitatezko muntaketa 

Lehenengo kontinuitatezko muntaketa oilarren lepo mozketaren jaian egiten da. Atalak 22 
plano ditu, eta Buñuel-ek saltatu egiten du 180 graduen ardatza zenbaitetan. Honek ez du 
arazorik sortzen ekintzaren ulerketa ona egiteko ze praktikan 360 graduen araua jarraitzen du 
gehiago Buñuel-ek: Eskegitako oilarra da erdia edo zirkuluaren zentroa, eta hori erreferentziatzat 
hartuta egiten dira jasoketak eta muntaketa (360 graduko muntaketaz ikus Leni Riefenstahl-en 
Gogoaren garaipenean muntaketaren atala). Carmona-k dioenez Buñuel-ek muntaketa ausarta 
egiten du, detailetik plano orokorretara pasatuz bitartekorik gabe.18 Zaldizkoekin ez du egiten 
protagonista garrantzizkorik eta beraz ez da inportantea haiek ardatza saltatzen badute, oilarraren 
erreferentzia agertzen den bitartean. 

Sekuentzia berean jendea ardoa edaten ari denean Buñuel saiatzen da mugimenduaren 
“raccord-ean” oinarritutako muntaketa egiten. Hala, esate baterako, 41 planoan zaldiz ibilitakoak 
ardoa pitxarretik basora hustu ondoren luzatu egiten du edontzia kuadrotik kanpora dagoen 
norbaitengana. Ondorengo planoan, 42an, jezarritako gizon bat ikusten dugu besoa luzatua 

                                                 
17 CARMONA, R., o.c. 230 or. 
18 Hau dio oilarraren hilketaren sekuentziaz Carmona-k: “El movimiento desde lo lejano hacia lo cercano es tan 

abrupto que el único punto de continuidad entre el plano general extremo y el primerísimo primer plano son las 
plumas que revolotean cayendo al suelo. La secuencia no sólo representa la crueldad, sino que, además, articula 
dos formas de perspectiva. Por una parte, denota cómo la lejanía y la cercanía están unidas en y por el montaje. La 
continuidad depende de un atrevido sentido de la extensión que no se practica en la mayoría de los montajes, ni en 
la tradición del cine mudo ni del sonoro: la película pide que el espectador localice, en cada lugar del encuadre, los 
elementos diminutos que se repiten a escala diferente. Por otra, el juego visual de localización entre estas señales 
no permite que surja ninguna acción dialéctica a partir de la relación de los planos, porque los elementos que 
permitirían la constitución de un posible «relato» tienen un efecto tan pronunciado (las plumas del cuello son 
manchas en el encuadre, de aspecto similar a las abejas o las moscas que revolotean en la luz en otras secuencias) 
que el ojo se ve forzado a seguir su recurrencia. De ahí que la visibilidad que expresan permanezca en el encuadre; 
cualquier abstracción que pudiera surgir de ellos en forma de significado queda atrapada en el juego del montaje.” 
CARMONA, R., o.c. 245 or. 
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aurrekoaren lekurantz, baina irudia beste bat da, ez dago zaldizkorik pitxarrarekin. Hala ere, 
efektu orokorra mugimenduaren “raccord-arena” da eta ematen du eszena berberaren jarraipena 
dela. Buñuel-ek beste zenbaitetan ere egiten du filmean zehar era honetako muntaketa. 

Hirugarren sekuentzian, Las Batuecas-eko santutegian, nabarmentzen den kontinuitate mota 
bat da kameraren mugimenduekin jokatzea trantsizio suabeak egiteko, eta baita ere kameraren 
mugimendua eta plano barruko objekturen baten mugimendua. Honela panoramika 
horizontalaren mugimendua konbinatzen da panoramika bertikalekin pareka jarritako planoetan: 
48-49, 55-58, eta 61-64. 

4 sekuentzian (adibide bezala jarri dugu gorago muntaketa kategorialean) badago oso ondo 
lortutako muntaketa segikoa, hiru neskatilak ogi bustia jaten dutenean: POean ikusten ditugu 
hirurak ogia bustitzen eta hori egin bezain laster EP dator jaten hasten direnean. Handik plano 
bitara (5 sekuentzian dagoeneko) berriro ikusten ditugu zeuden lekutik altxatu eta bidetik joaten 
eskolarantz. Hau egiteko Eszena-jartzea inportantea egon da, gorago adierazi dugun bezala. 
Sekuentzia berean badago beste ekintzaren bat ere hurbildu egiten dena pertsona: emakumea 
dago errekan arropa garbitzen eta ondoren angelu itxiago batekin ikusten dugu. 

Seigarren sekuentzian ere eskolan Eszena-jartzea inportantea egin dela ikusten dugu 
kontinuitatezko muntaketa egin ahal izateko. Angelu desberdinetatik ikusten ditugu umeak 
eskolara sartzen, eta gero beraien irudiak aurrera begira, nola batzuei deitzen dieten harbelera 
joan daitezen, nola ari diren idazten…; eszena hauek kontinuitate handia lortuz eginda daude. 
Ardatzen bat gidatzat hartu barik eskolako edozein lekutan jartzen da kamera, espazio itxi horren 
detaile desberdinak emanez, batzutan aurretik atzera, besteetan atzetik aurrera, albotik, etab. 

Zazpigarren sekuentzian ahuntzaren hilketan kontinuitate nahiko handia lortuta dago, 
ikuspuntu bi egonik funtsean: Haitz azpitik hartzen diren jasoketak, batzuk urrunagoak eta 
besteak hurbilagoak, eta ahuntza hilda erortzen ari den planoaren ostean bat-batean aldatzen da 
ikuspuntu hau ahuntza bera zegoen tokira. Honek, egia esan, bistakoago bihurtzen du Eszena-
jartzea, eta ezin dugu jakin ea Buñuel-ek horixe nahi zuen. 8 sekuentzian, astoaren hilketan 
ikusten duguna da Buñuel-ek, Flaherty-k egiten zuen bezala, ebaki egiten duela plano berbera, 
txakurra ikusten dugunean hildako astoa jaten, hiru zatitan, kontinuitate salto nabarmenak 
eginez. Agian, efektu hau dokumentalaren kontinuitatezko muntaketa espezifikoaren konbentzio 
moduan ere uler liteke. 

Jendea menditik ibiliaz 11 sekuentzian azaltzen da kontinuitate zaindua. Lau lagun ikusten 
ditugu txarakatik oinez, bata bestearen atzetik doazela. Nahiz eta beraien arteko ordena, 
adibidez, ez den zaintzen, inpresio orokorra da haien jarraipenak “raccord” nahikoa lortzen 
duela. Mendian orriak bildu ondoren 194 eta 195 planoetan dago “raccord-a” berezi lortuta. 
Gizona bere orbel-sakua lepoan dela heldu da etxera, atea zabaltzen hasten da, eta hurrengoan 
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barrutik egindako planoan mugimendu hori jarraitzen du, berriz ere atea zabalduz barrura sartu 
eta orriak lurrean botatzen dituelarik. 

Ikuspuntu berbera mantenduz angelua itxiz egindako kontinuitate mota behin baino 
gehiagotan agertzen da filmean. Beste bat 12 sekuentzian gertatzen da. Norbait ikusten da 
errekan burruntzaliaz ura hartzen, 203 planoan, eta hurrengoan hurbilagotik plano berbera 
ikusten da. 

Oso gutxitzan azaltzen da jendea beste baten ekintzaren aurrean erreakzionatzen, hasieran La 
Alberka herriko jendearen artean dago horrelako zerbait. 13 sekuentzian ikusten dugu besteren 
bat: hiru kretino daude jezarrita, barre egiten, (barre egiten duten bakarrak film osoan berauek 
dira) eta laugarren kretino bat asomatzen denean mendi atzetik (220 planoa) hurrengo planoan 
hirurak azaltzen dira aurrekoa zegoen tokirantz bezala begira eta irrifarrea egiten, burlaka 
dabiltzan itxuran. Hemen Buñuel-ek “Kuleshov efektua” erabiltzen du nabarmen, irudi horiek 
espazio desberdinetakoak baitira, baina muntaketaren bidez lotzen ditu elkarrekin. 

Kontinuitatezko muntaketaren praktikan oso ohikoa izaten da muntaketa paraleloak egitea. 
Carmona-k aipatzen duenez horrelako bakarra azken sekuentziakoa izan daiteke. Hamabost 
planotan tartekatzen dira etxe barruan lotara doan jendea eta kanpoan kaletik otoitzerako deia 
eginez dabilen emakume heriotza-iragarlea. 

Kontinuitatezko muntaketa hauetan gehien erabiltzen den formula sekuentziala da, ekintzaren 
uneak ikuspuntu desberdinetatik errepikatu baino gehiago egiten dena da ekintzaren une 
esentzialenak aukeratu. 

7.2.4.5 “Raccord” falta 

Buñuel-ek ez dauka inolako ardurarik kontinuitate muntaketan “raccord-ari” kasurik ez 
egiteko. Handienetarikoa 14 sekuentzian gertatzen da, hildako umearen aska errekatik 
daramatenean. Igarri egiten da daramaten aska hutsik dagoela, oihal hutsez beteta dagoela. Plano 
guztietan oihal zuriz estalita azaltzen da aska, baina behin ez, 238 planoan askaren mutur bietan 
oihal zuriz eta bien bitartean umearen arropa beltza izan zitekeena jarrita dago. Muntaketa 
honetan baten ikusten dugu umea, lehen planoan, baina inoiz ere ez kokapen-plano orokorragoan 
gizona ta hildako umea batera. Muntaketa honela doa: 235 planoan erreka ondoan gizonaren 
erdiko planoa dago, askan oihala jasotzen bezala, umea ikusteko, baina guk ez dugu ikusten, eta 
ondoren dator lehen planoa.19 Eszena-jartzea handia egon dela bistakoa da, izan ere lehen plano 
hau beste leku baten hartutakoa baita. 
                                                 
19 Pancorbo: “El impío Buñuel hace que un campesino descubra, unos segundos, el paño que tapa la carita 

congestionada del niño guapo y muerto. Luego, tal vez a beneficio de la cámara, tal vez exacta realidad, el vado del 
rio es una escena tenebrosa: una hilera de jurdanos se van pasando la artesa funeral en medio de la corriente, como 
si se tratara de de una canoa.” PANCORBO, L., o.c. 55 or. 
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7.2.4.6 Muntaketa “suabea” 

Carmona-k dioenez Buñuel-en muntaketa sentziloa izanda suabea ere bada, kontu handiz 
egiten ditu autoreak era guztietako trantsizioak. Buñuel-ek zenbait errekurtsoren bidez lortzen 
omen du hori, alde batetik kateatu eta fundituen erabileraz, ta bestetik planoen konposizioarekin 
jokatze zuhurraz. 

Kateatuak “funtsezko trantsizioak eskaintzen ditu muntaketan”, ta bestalde, “kateatuak 
pelikularen obsesioak «irekitzen» ditu.”20 Bost kateatuk puntuatzen dutela filma dio. Haietariko 
bakoitzak markatzen omen du filma itxuraz besteekin denboran eta espazioan erlazionatu gabeko 
uneetan. Kateatuaren erabilera ez da edukian dimentsio onirikoa sartzeko bezain ugaria, Txakur 
andaluziarrean gertatu bezala. Batzutan kateatuak funtzio bistakoagoa omen du: Laugarrenean 
Las Batuecas-eko Elizaren dorrea lotzen du emakumearekin, berau ere unibertsoaren 
oinarrietako bat dela espresatzekotan edo.21 

Bosgarren kateatuan etxe balkoian gaixorik dagoen neska plano hurbilagora ekartzeko 
trantsizioa egiteko erabiltzen da. Badirudi horrela eginda, nola plano urrun batetik plano askoz 
ere hurbilagorako saltoa den, kateatuak egoera guzti hori suabizatu egin lezakeela, neska ez dela 
itzartzen adieraziz. 

10 sekuentzian dauden kateatuak, nekazari lanei buruzko irudiak biltzeko jarriak, beren 
funtzioa izan liteke ikuspuntuz eta angeluz antzekoak diren planoen arteko trantsizioak 
suabizatzea, kontinuitatezko muntaketa hain erreza ez denez. 

Bestalde fundituen funtzio nagusia sekuentziak bereiztea da. 8 sekuentziatan gertatzen da 
hori, eta beste kasuren baten, seigarren sekuentzian, azpiatala bereizteko erabiltzen da beltzerako 
funditua. Beste kasu gehienetan sekuentzia bereizteko paisaia erabiltzen da, mendiak PO-ean, 
adibidez. Hau bost alditan egiten du Buñuel-ek, eta inoiz denboraren pasoaren moduko inpresioa 
transmititzeko interbalo prefijatuen teknikaz eginiko mendi siluetatuak eta hodei korrikalariak 
erabiltzen ditu, hain zuzen 3tik 4 sekuentziara pasatzeko. Baten saiak ikusten ditugu zeruaren 
kontran hegaz. Bakarrik behin pasatzen da sekuentzia batetik bestera ekintzaren muntaketaren 
bidez: 4tik 5era pasatzeko eskola leihoan kanpaitxoa astintzen duen mutikoa ikusten da, eta irudi 
honek funtzionatzen du kaleetatik eskola barruko sekuentziara pasatzeko bitartekari. Honek 
                                                 
20 CARMONA, R., o.c. 232 or. 
21 Carmona: “El cuarto encadenado es más obvio, pues la gran torre de la iglesia se identifica con la estatura heróica 

de la campesina. Al encadenarse con ella, el plano implica que ella es una de las eternas bases del universo. La 
torre atraviesa a la mujer desde abajo al tiempo que se identifica con ella. La iglesia ha sido comparada a la Virgen 
María, un muro de piedra penetrado por la luz que atraviesa su cuerpo sin romper su himen. Igual aquí: el equipo 
fotográfico en las colinas españolas mancilla a la mujer sin destruirla, representando la violencia de un orden 
sagrado, y produciendo, a partir del encadenado de la aguja y de la forma física, la verdadera iluminación de la 
misma película. La tradición, lo erótico y las sagradas órdenes establecen y sacralizan el documental.” 
CARMONA, R., o.c. 234-235 or. 
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adierazten du muntaketa aldetik filma zentziloa dela, ez dago trantsizioak egiteko irudien 
bidezko joko handirik eta antzekorik. Austeritatea dela nagusi esango genuke irudien 
muntaketan. 

Konposizioak oso desberdinak direnean plano batetik bestera Buñuel-k kateatu edo fundituen 
bidez suabizatzen ditu saltoak.22 

7.2.4.7 Komentarioa eta musika 

Komentarioak, musikarekin batera, funtsezko papera betetzen du film honetan. Komentario 
asko dago filmean, irudien iraupena kontuan hartuta.23 Ia denbora osoan forma kategorialari 
dagokion modukoa da. Gorago esan bezala sarritan egiten da irudietan azaltzen den zerbaiti 
buruzko erreferentzia zuzena: Begira hau, hemen, honetan, eta antzeko deiez beteta dago. Esaldi 
horrek Durgnat-ek adierazi bezala presenteago jartzen ditu ikuslearen aurrean hango jendearen 
zoritxarrak.24 

Bestalde hirugarren pertsona erabiltzen da gehien, aseptiko itxura faltsua izanez, neutrala, 
baina komentario hau etengabe bere baitan traizionatua da duen izaera baloratiboagatik. 
Horregatik ez gatoz bat autoreak berak aipatzen duenarekin komentarioaren neutraltasunaz,25 
izan ere ironia eta antzeko figurak etengabe erabiltzen baititu. Ondoren aipamen baloratibo ugari 
ikusiko dugu, baina orain bigarren sekuentziako bat besterik ez dugu azalduko komentario 
horren izaeraz zerbait adierazten duena: 

“Bagoaz Alberca-tik, arratsaldeko zazpiretan ia mundu guztia mozkortuta utzirik, eta gailurrerantz 
abiatzen gara...” 

“Mozkortuta utzirik” hori deskribapen neutrala izan ezik beste edozer gauza da: sornaz 
beteriko umorea adierazten du, maltzurkeriaz gainezka dagoena. 

Horrela bada, komentarioak, azaletik begiratuz gero, forma kategorialari dagokion itxura 
asko du. Bidaia filmetan bezala eginda dago, noizbait lehen pertsonan ere bai, bidaiako 
episodioak erarik objektiboenean azaldu nahi balira bezala. Egilearen presentzia, batez ere, 
komentarioan islatzen da, ez irudian. Carmona-k esaten du plano bakar bat dagoela film osoan 
                                                 
22 Carmona: “El equilibrio de las composiciones es tan chocante que cada cambio resulta suave, por muy grande que 

sea el hueco de una secuencia a otra.” CARMONA, R., o.c. 231 or. 
23 Pancorbo: “..., el texto de la locución está verdaderamente apretado, casi comentando imagen por imagen. 

PANCORBO. L., o.c. 54 or. 
24 Zoritxar horiek “ahaztezin bihurtuz”. DURGNAT, Raymond (1977): Luis Buñuel. University of California Press, 58 

or. 
25 Buñuel: “Es que además el texto es muy neutro. Fíjense ustedes en el final: «Después de tanto tiempo en las 

Hurdes, volvemos a Madrid». Así es el comentario, muy seco, muy documental, sin literatura.” PÉREZ TURRENT, 
T., eta DE LA COLINA, J., o.c. 36 or. 
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egilea edo bere ekipokoren bat irudian azaltzen dena, kalean gaixorik dagoen neskatilaz ari da 
(120 planoa).26 Agian, besteren bat ere badago horren antzekoa, bigarren sekuentziako 46 
planoaz ari gara, umea dago zilarrezko pitxiz beteta eta esku bi ari dira haiei buelta ematen eta 
erakusten. Detaile hauek ikusita film etnografikoen tankera duela filmak esan liteke. 

Baina adibidean ikusi bezala komentarioaren sakoneko izaera erabat baloratiboa da, eta hori 
autoreak etengabe darabilen esaldi-egitura baten islatzen da oso ondo. Kyrou-k dioen moduan 
komentarioaren egitura tipikoa “baina-ren” bidez egindako esaldi disjuntiboa da (edo “bainaren” 
antzekoak: nahiz eta, arren, ordea, bestela, harik eta, etab.).27 Edo beste era batera esanda, egoera 
guztien alde txarraren bilaketan oinarritzen den egitura darabil denbora osoan Buñuel-ek. Berau 
erabiltzen denean askotan “baina” horren bidez gaiztotu egiten da egoera bat, lehendik nahikoa 
gaiztoa edo traketsa dena, adibidez, «patata eta indaba besterik ez dute jateko, baina horixe ere 
ez beti». Beste batzuetan “baina” egiturak erabat negatiboa den egoerari buruz aipamen ironiko 
edo sarkastikoa egiteko balio du, adibidez, «goseak hilda dauden ume hauei (ume hauek goseak 
hilda daude baina) irakasten zaie, edozein lekutan bezala, triangelu baten angeluen suma bi 
angelu zuzenen hainakoa dela.» Inoiz “baina” horrek umorezko aipamen maltzurra egiteko balio 
dezake, «ermitetan bizi ziren anakoretek kanpaia jo behar izaten zuten gauerdiz, eta monastegitik 
prioreak erantzuten zien, kanpai nagusiarekin baina». Azalean “objektiboa” den komentario 
honen sakoneko izaera espresiboak errukirik gabeko kritika soziala egitea du funtziotzat. 

Ikus dezagun sekuentziaka egitura disjuntibo honetan oinarritutako hainbat esaldi edo 
aipamen28: 

1. sekuentzian: 

a) “Espainian, goreneko kulturaren zentroa den Salamancatik ehun kilometrotara dago Las 
Hurdes.” 

2. sekuentzian: 

                                                 
26 Carmona: “Después del encadenado (kalean gaixorik dagoen neskatilaren ingurukoa), por primera y única vez en la 

película, la cámara recoge la presencia del cineasta, es decir, de la exterioridad que parece marcar la diferencia 
entre el orden de «la ficción» y «lo documental». Un ser humano, vestido con pantalones y una camisa de manga 
corta, entra en la imagen desde la izquierda, en primer término cerca de la cámara, y procede a inspeccionar a la 
niña, que despierta de su sueño, levanta el brazo izquierdo para proteger sus ojos de la luz (o también, posiblemente 
de la vista del cameraman o antropólogo).” CARMONA, R., o.c. 235-236 or. 

27 Kyrou: “La arquitectura dramática del film está basada en la frase: “Sí, pero...” Es decir, Buñuel comienza por 
presentar una escena que es insostenible, lanza enseguida una esperanza y termina destruyéndola. (...) Cada 
secuencia está basada en estas tres proporciones.” Hemen aipatua: ARANDA, J.F., o.c. 146-147 or. Eta jarraitzen 
du Aranda-k: “O sea, Las Hurdes está planteada en términos de tragedia. (...) La naturaleza trágica del destino del 
hombre es entrevista en L’âge d’or y expuesta palpablemente en Las Hurdes.” ARANDA, J.F. o.c. 147 or. 

28 Hemen oinarritzat hartzen dugun gaztelerazko komentarioa lan honetan azaltzen dena da: DAVID, Yasha (Ed.) 
(1996): ¿Buñuel! La mirada del siglo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, eta Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes de México, 265-275 or.  
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a) “Eszena hau krudela den arren (oilarren sama-mozketa) objektiboak izateko betebeharrak zuei 
erakustera behartzen gaitu.” 

b) (Aurreko eszena berbera) “Ekintzaren krudeltasuna ez da txikiagoa bilakatzen zaldi gainekoak 
asmatzen ez duenean. Haietako batek huts egiten badu behin ta berriro itzuli behar da, behar den 
beste bider.” 

c) “Jai odoltsu honek zalantzarik gabe sinbolo edo konplexu sexual zenbait ezkutatzen ditu, baina 
orain ez ditugu aztertuko.” 

d) “Jendetzaren artean ume honengan fijatzen gara, zilarrezko medaila ugari jarrita dituena. 
Beraietan azaltzen diren sinboloak kristauak diren arren, ezin dugu ebitatu Amerika eta Ozeaniako 
herri basatiek erabiltzen dituzten amuletuetan pentsatzea.” 

3. sekuentzian: 

a) “Lau mendetan zehar ibar honetan fraile karmelitak bizi ziren, Las Hurdes-eko herri 
inportanteenetan kristau erlijioa irakasten zutenak. (...) Sapoak, sugeak eta muzkerrak besterik ez 
dira aurkitzen orain.” 

b) “Landaretza oso aberatsa da. (...) Baina ibarretik bost kilometrotara lurra aldatu egiten da bat-
batean eta ginarra ta txaraka besterik ez dago.” 

c) “Monastegian biztanle asko zegoenean ermitetan bizi ziren anakoretek kanpaia jo behar izaten 
zuten gauerdiz, eta monastegitik prioreak erantzuten zien, kanpai nagusiarekin baina.” 

4. sekuentzian: 

a) “Oraintsurarte ogia ia ezezaguna zen Las Hurdes-en. Zati hau maisuak eman die neskatilei, eta 
bere aurrean jatera behartzen ditu, bestela, agian, etxera eramanda gurasoek kendu egiten diete.” 

5. sekuentzian: 

a) “Jantzi zaharrak dariola eta ortozik dauden ume hauek munduko edozein aldetan oinarrizko 
eskolara doazen ume guztien moduko irakaskuntza hartzen dute.” 

b) “Goseak hilda dauden ume hauei irakasten zaie, edozein lekutan bezala, triangelu baten 
angeluen suma bi angelu zuzenen hainakoa dela.” 

c) “Las Hurdes-eko emakumeek menditik joanda bi egunetara dagoen Ciudad Rodrigo-ko 
Onegintza Publikoan ume abandonatuak hartzen dituzte. Beraiek arduratzen dira hazteko hilero 
hamabost pezetaren truke. Diru urri horrekin familia osoa bizitzen zen, harik eta orain dela gutxi 
Las Hurdes-en ume abandonatuen negozio hori debekatu den arte.” 

d) Ondoko komentarioa eskolako orman dagoen marrazkiaz ari da, bertan emakume elegante bat 
gona zabalaz jantzita dago. Egoera orokorra da egitura disjuntiboa sujeritzen duena: “Eskolan 
aurkitu dugun irudi imajinaezin eta harrigarria. Zer egiten du hemen marrazki absurdu honek?” 

e) “Txiki hauei (badakigu nolako baldintzatan bizi diren dagoeneko) irakasten zaien morala gure 
mundu zibilizatuan dagoen berbera da: errespetatu inoren ondasunak.” (ume batek harbelean idatzi 
duen esaldia da). 

6. sekuentzian: 
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a) “Hau da Martinandran-eko herrixka. Arbolen artean dauden azal horiek, fabulazko animalia 
baten oskola bailiran, etxeen teilatuak dira. Herrian sartzean estul koruak hartzen gaitu. Ia biztanle 
guztiak gaixorik daude. Gure begien aurrean ikusten ditugun kuadroak miseria ikaragarriak 
sortutakoak dira.” Hemen kontrastea sortzen da “fabulazkoa”, alde batetik, eta “estulen korua” ta 
ondoko egoera guztiaren artean. 

b) Irudian zahar itxura duen emakumea ikusten dugu: “Ikus emakume hau bere bozioarekin: ez 
dauka 32 urte baino gehiago.” 

c) Ondoko komentarioetan disjuntzioaren sistema konplexuagoa azaltzen da: “Herria bisitatzen 
dugu Martinandran-eko alkateak lagunduta. Kale hutsean neskatila bat aurkitzen dugu. Alkateari 
galdetzen diogu ea zer gertatzen zaion. Erantzuten digu orain dela hiru egunetik leku berberean 
dagoela, mugitu gabe. Antza denez gaixorik dago, kexuka ari baita, baina ez dugu lortzen zer duen 
jakitea. Gutariko bat medikuarena eginez beragana hurbiltzen da saman zerk egiten dion min 
jakiteko. Ahoa zabaltzeko eskatzen dio eta uhiak eta eztarria handituta dituela ikusten dugu. 
Zoritxarrez ezin dugu ezer egin. Bi egun geroago berataz galdetzen dugunean hilda dagoela 
erantzuten digute.” 

Hemen hau da azpimarratzekoa: Alkateak erakusten digun herriko edertasuna kalean hiltzen ari 
den neskatila da. Bestalde ezin da imajinatu intsentsibilitate handiagorik esaldi honetan islatzen 
dena baino: “antza denez gaixorik dago, kexuka ari baita”, eta ondorengo kontraste inplizitua hau 
da, «badakigu zer gertatzen zaion, baina ez dugu ezer egiten». 

7. sekuentzian: 

a) “Dituzten jateko bakarrak, edo ia bakarrak, patatak eta indabak dira, eta ez beti.” 

b) Bi “baina” elkarrekin: “Okela asuntoan txerrikia besterik ez dute jaten. Bakarrik familia 
aberatsek, horrela deitu ahal bazaie, daukate txerri bat. Urtero hiltzen dute txerria. Hiru egunetan 
okela guztia jaten dute.” 

c) “Lur onenetan olibondoak hazten dira. Ez da arraroa kokoek frutua hondatzea.” 

8. sekuentzian: 

a) “Las Hurdes-eko elikagaien industriarik garrantzizkoena apikultura da, baina erlauntza gutxi 
dira hurdetarrenak. Gainera erleek ginar loreaz egiten duten eztia oso mingotsa da.” 

b) “Apur bat geroago, lasai lasai jaten ari ginela, sokorru oihuak entzun genituen. Hurdetarrek 
astoa lotu egin zuten eta erlauntza bat lurrera erori zen. Erleek astoari eraso zioten eta 
defendatzeko egiten zituen mugimendu gogorrekin beste erlauntzak ere erori ziren, eta hirulau 
erlemultzok harrapatu zuten astoa.” 

Hemen aurkaketa, besteak beste, “lasai, lasai” eta ondorengo egoeraren artean sortzen da. 

9. sekuentzian: 

a) “Orduan kerizak jaten dituzte, baina goseaz ezin dutenez itxaron heldu arte, berderik jaten 
dituzte, eta horrek disenteria sortzen die.” 

b) “Horrelako espedizioren batekin (kanpora lanera doazen gizonak), hamar, hogetahamar edo 
berrogetahamar gizonez osatutakoekin, gurutzatzen gara, aldean manta bat besterik ez 
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daramatenak. Ez daukate ez dirurik ez ogirik, eta oso urrun doaz lan bila. Handik egun batzutara 
hauetako gizon talde batekin gurutzatzen gara, joan ziren bezala datoz: dirurik eta ogirik gabe.” 

10. sekuentzian: 

a) “Hauxe da Las Hurdes-eko ortu baten lur kapa mehea. Lehen urtean uzta ugaria da, baina gero 
lurra agortu egiten da eta idortu elementu nitrogenatuen faltagatik.” 

b) “Las Hurdes-eko solo guztiak erreka ondoan dauden banda estuak dira. Sarritan neguko 
uholdeek urte osoko lana instantean deusezten dute.” 

11. sekuentzian: 

a) “Mendira joan behar dute ongarria zerekin egin bilatzeko, familia honek bezala. Bideak txarrak 
dira eta oinetakoak urriak.” 

b) “Behin leku egokira heldu direnean sakuak betetzen dituzte orri baliotsu hauekin. Baina paraje 
hauetan sugegorriak daude.” 

c) “Haginkada ez da izaten hilgarria berez; hurdetarrak dira, zauria sendatzeko ahaleginetan 
infektatu egiten direnak, batzutan heriotza probokatuz.” 

13. sekuentzian: 

a) “Ipotxak eta kretinoak erruz daude Las Hurdes Altas-en. Familiek ahuntzak zaintzeko erabiltzen 
dituzte. Batzuk arriskutsuak dira. Ihes egiten dute lagunengandik edo harrikadaka hartzen dituzte.” 

b) Irudian mutil koxkor bat ikusten dugu: “Txikienak 28 urte ditu.” 

14. sekuentzian: 

a) “Kanposantu honek frogatzen du hurdetarren miseria handia izan arren beren ideia moral eta 
erlijiosoak munduko beste edozein tokitakoak bezalakoak direla.” 

b) “Las Hurdes-en aurkitu dugun lujuzko gauza bakarra elizak dira. Hau herrixka 
miserableenetarikoan dago.” Irudian eliza bateko erretabloa. 

15. sekuentzian: 

a) Etxe barru bat ikusten dugu, oso oso pobrea: “Barrukalde bat, ederrenetarikoa.” 

b) “Etxe hurdetar bateko biztanle guztiak gela bakarrean bizitzen dira, baina hau apur bat 
erosoagoa denez azpian korta du eta goiko pisuan sukaldea eta gela bat.” Agian, esaldi hauxe da 
Buñuel-en “baina” guztien artean neutralena. 

Komentarioan era esplizituagoan egiten direnetatik aparte irudietan ikusten dugunak “baina” 
askoz ere problematikoagoak sor ditzake. Astoa ikusten dugunean erlez inguraturik, holako 
zenbait etor dakiguke burura: «Erleak astoa hiltzen ari dira, baina guk ez dugu ezer egiten». 
Neskatila kalean ikusten dugunean gaixorik, eta egiten den komentarioa entzun ondoren, egoera 
disjuntibo garratzagoak imajina ditzakegu: «Neskatila hiltzen ari da baina guk ez dugu ezer 
egiten». (Ikus gehiago “interpretazioaren” kapituluan) 
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7.2.4.8 Musika 

Brahms-en 4. sinfonia erabiltzen du Buñuel-ek bere komentarioei laguntzeko. Musika horrek 
areagotu egiten du kontrastea. Durgnat-ek hau dio: 

“Brahms-en 4. sinfonia erromantiko mengelak txirriatu egiten du gizartearen indiferentzi 
negargarriaren aurrean, gizarte bat hain harro dagoena bere kultura elitistaz baina bere 
sentimendurik finenetan hain eragin gutxi aurkitzen duena degradazioaren kontra aritzeko.”29 

Musikaren gailurrak filmaren azken sekuentziekin kointziditzen du, 14 eta 15 sekuentziekin. 
14an hildako umearen amaren irudia azaltzen denean dago horrelako gorantzako unea, egoera 
dramatizatzeko laguntzen duena, eta gero 15ean kaletik heriotzaren pregoia egiten ari den 
emakumea eta etxe barruan lotara doazen hurdetarren artean muntaketa paraleloa egiten denean. 

Eszena-jartzea bereziaz filmatutako irudiei, horroreen erakusketa osatuz, Buñuel-ek 
komentario eta musika hauek gaineratzen dizkie eta horrela lortzen du kritika sozial gordina 
egitea. Ez da harritzekoa garaiko politiko guztiek filma debekatzea, ikertzaile eta kritikoek 
goraipatu egiten zuten bitartean. 

7.2.5 Ikuspuntua 

Film honetan gauzarik nabarmenetarikoa kameraren ikuspuntu subjektiboen existentzia eza 
da. Bigarren sekuentzian egon liteke horrela ulertzeko modukoren bat edo beste, emakume bat 
oilarren lepo mozketa begiratzen ari denean, baina hortik aparte ez dago antzekorik film osoan. 
Jakina, honek urrundu egiten du filmeko errealitatea, ikuspuntu objektiboa erabiliz, pertsonen 
begiradarekin edo bere ikuspuntu subjektiboarekin lotu daitekeen edozer kenduaz. 

Bestalde, jendearen emozioen azalpenari dagokionez lagunak kamerari begira daudenean 
espresiorik gabeko aurpegikerak nagusitzen dira, ez dute islatzen ez alaitasunik ez tristurarik, 
inguruko egoeraren gogortasunarekin bat egin balute bezala. Agertzen diren ume guztiek ez dute 
irribarre bat egiten. Gizonezkoak kameraren aurretik pasatzen direnean burumakur doaz, beraien 
artean hitzik egin gabe. Guzti honekin ikusleari geratzen zaion sentsazioa da barneko 
sentimenduen azalpen txikiena debekatuta dagoela inguru horretan, ez dagoela lekurik horrelako 
“luxuetarako”. 

                                                 
29 DURGNAT, R., o.c. 58. or. 
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7.3 Errealitatearen errepresentazioa 

7.3.1 Buñuel-en errealismoaz 

Errealismo dokumentalaren barruan egile bakoitzak bere pentsakera eta mundu ikuskera 
erabiltzen ditu estilo errealista gauzatzeko eta Buñuel-en kasuan ezin izango da alde batera utzi 
surrealismoaren —eta beronen azpian dauden pentsamendu ezkertiar eta psikoanalitikoen— 
eragina. Teoria hauexek dira, hain zuzen, Tesson-ek erabiltzen dituenak “errealismoari” neurria 
hartzeko, eta horren arabera Buñuel-en estiloari bereziki errealista deritzo, mundua ezerk geratu 
ezin duen gatazkan, indarren erlazioan edo biolentziazko loturan oinarrituta dagoen ikuspegia 
duelako.30 Tesson-en arabera erlazio hori gertatzen da alde batetik “kanpoko” errealitatean, 
aberats eta pobreen arteko gatazkan, gizon eta emakumeen artean, eta baita ere “barrukoan”: 
gizakia bere pultsioen aurrean, hauek ukatzen edo gainditzen saiatuz. Guzti honek bideratzen 
omen du Buñuel-en zinema giza naturaren errealismo baterantz, inguruak eta kulturak 
“gaindeterminatzen” duten gizakia azalduz.31 

Errealismoaren holako ikuspegia orainarte ikusi ditugun bi filmgileek izan dutenarekin 
konparatuko bagenu berdintasun eta diferentzia hauek azalduko litzaizkiguke: Estilo honek ez du 
zerikusi handirik Flaherty-ren errealismo erromantikoarekin, eta Vertov-en kasuan haren 
errealismoak zerikusi handia luke ikuspegi marxistarekin, baina ez askorik teoria 
psikoanalitikoarekin. Eta ikuspegi marxista horren aplikazioa oso desberdina litzateke Vertov eta 
Buñuel-en errealismoa eraikitzeko, Vertov-ek gizarte berrian, gizaki berrian eta aldaketa 
orokorrean sinesten du, Buñuel-en errealismoan, aldiz, gatazka erlazioak etengabe azal daitezke, 
baina seguru aski irtenbide gutxi atzemanez. 

Aipatutakoak izan dezake zerikusirik Buñuel-ek irudi krudelez egiten duen tratamenduarekin. 
Oilarren lepo mozketari buruzko komentario “disjuntiboan” Buñuel-ek hau dio: «Eszena hau 
krudela den arren objektiboak izateko gure obligazioak zuei erakustera behartzen gaitu.» 
Schwarze-k dioenez Buñuel-ek frogatzen zuen sentimendua pertzepzioaren menpe dagoela, ze 
ikuslea sentigabe mantentzen da era ikusgarrian ilustratzen ez den zoritxarraren aurrean.32 
Errealitatea jasotzeko era hau oso desberdina da Flaherty-k Nanook Iparrekoan erabiltzen 
duenetik. Han ez dugu inoiz animalien hilketen plano hurbilik ikusiko. Nanook-ek azeri zuri bat 
                                                 
30 Tesson: “Buñuel est d’abord et avant toute chose in cinéaste réaliste, c’est-à-dire quelqu’un qui a compris que la 

vérité, la realité du monde, repose sur un rapport de forces qui est un rapport de violence que rien ne peut venir 
arrêter.” TESSON, Charles (1995): Luis Buñuel. Editions de l’Etoile: Cahiers du Cinéma, Paris, 25 or., lan hau 
aipatuz: DOUCHET, Jean, Conférences du Collège d’histoire de l’art cinématographique, Cinémathèque française, 
2 zb., 1992ko udazkena. 

31 TESSON, Ch., o.c. 25 or. 
32 SCHWARZE, Michael (1988): Luis Buñuel. Plaza y Janes, Bartzelona, 70 or. 
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harrapatzen duenean tranpan ondoren umea agertzen da trineoari lotuta dagoen azeriarekin 
jolasten. Gauza jakina da azeri hura hilko zutela ondoren baina horrelakorik ez zaigu azalduko. 
Buñuel-en filmean, aldiz, ez dago horrelako jokabide sentimentalistetarako lekurik, hala ere irudi 
gordinak ez dira morbo hutsagatik ematen, bestela Buñuel-en film hau gaur eguneko “reality 
show-etako” formularen aitzindaritzat hartzeko modukoa litzateke. Buñuel-ek horrelako irudiak 
beste intentzio batekin erabiltzen ditu, gizartearen kritika garratza egiteko eta sosegu eza 
sortzeko. 

Nichols-ek dioen bezala Buñuel-ek munduari buruz egiten dituen proposamenak sesgatuak 
dira, errealitatearen errepresentazioari intentzio berezia ematen dio.33 Nichols-ek bereizten ditu 
errealitatearen errepresentaketa “osokoak”, “genuinoak” edo tranparik gabeak (hemen sartuko 
lirateke Flaherty-rena eta Vertov-ena, adibidez), eta bestalde “sesgatuak”, “maltzurrak”, edo 
deskonfiatuak, adibidez errealitatearen ikuspegi ironikoa erabiliaz lortutakoak (Buñuel-en 
kasua). Eta hortik etorriko litzaioke Buñuel-en filmari duen erreflexibitatea ere hain zuzen. 

Carmona-ren arabera Buñuel-en filmak errealismoa lortzeko beste errekurtso bat ere 
erabiltzen du, “herentzia estetiko” batekin lotuaz filmeko irudien eraikuntza. Berak dioenez 
badira zenbait plano Las Hurdes filmean Velazquez-en kuadroak gogoratzen dituztenak, 
esaterako mendian jezarrita dauden kretinoak Velazquez-en Felipe IV.aren gorteko ipotxen antza 
omen dute, eta filmaren hasieran La Alberca-ko herrian nekazari batek Velazquez-en mozkortiak 
kuadroan azaltzen den begirada frontala imitatzen omen du. Filmaren komentarioan bertan, 
ipotxak eta kretinoak azaltzen direnean, Buñuel-ek ez du aipatzen Velazquez baina bai beste 
pintore batzuk esplizituki: «Zurbaran edo Ribera baten errealismoa bera ere errealitate honekin 
konparatuz oso urrun geratzen da.» Badirudi baita Buñuel berak ere neurri baten errealismoa 
marko honen barruan ulertzen zuela. Tradizio piktoriko horiekin konektatzen duten beste 
elementu batzuk Carmona-ren ustez plano orokorraren erabilera eta kanpo sakonera handia 
dira.34 

Elementu hauek izaten dira baita ere, Flaherty-ren kasuan bezala, errealismo poetikoa 
eraikitzeko jasotzen direnak. Baina, Carmona-k esaten duen moduan, Buñuel-en filma nekez 
konekta daiteke holako errealismoarekin. Las Hurdes-en ez dago plano sostengaturik, Flaherty 
bezalako errealismoaren maisuak egiten duen erakorik. Dauden planorik luzeenak bi dira 21 
segundutakoak, baina dituzten ezaugarriek ez dute errealismo haren konbentzioekin 
kointziditzen: Bata 46 planoa da, ume baten EP, zilarrezko bitxiz beteta dagoena La Alberca 

                                                 
33 NICHOLS, B., o.c. (1997) 157 or. 
34 Hau gaineratzen du Carmona-k: “La posibilidad de múltiples referencias apunta al hecho de que la mayoría de 

evidencia documental siempre se filtra a través de una conciencia cultural común, formada por modelos estéticos. 
Éstas forman parte de la «retórica» inconsciente de imágenes que producen el significado del realismo. Afín a 
«otra» escritura con la que el cineasta debe trabajar, éstas mediatizan lo desconocido al ofrecer una familiaridad 
fragmentaria que alinea el museo con la tradición antropológica. En efecto, cuanto más remite el género realista a 
una herencia estética, más objetiva -y documental- se convierte la película.” CARMONA, R., o.c. 241-242 or. 
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herrian, ekipokoen esku bat bere bitxiak hartzen eta erakusten doalarik, komentarioak segundu 
pare bat uzten du bakarrik plano hori “kontenplatzeko”. Bestea 194a da, PO izan daiteke, nahiz 
eta gizona ez den erabat osorik ikusten bere ekintza ondo jasotzekotan. 

Fragosa herriko biztanle batek etxe barruan zabaltzen ditu gurguxe orriak, eta, agian, 
hurbilago egon liteke tradizio hartatik, baina hemen ere komentarioak betetzen du denborarik 
gehiena. Izan ere, oso nabarmena da ez egotea plano sailen bat komentario gutxiz hornitutakorik. 
Komentario horrek esanahiz gainezka jartzen du irudia, errealismo poetikoak behar duen 
kontenplazioaren beharrari lekurik utzi gabe.”35 Hala ere, ikertzaile batzuek apuntatzen dutenez, 
film honi beste nonbaitetik etor dakioke bere izaera poetikoa, errealitatea era insolitoan ikustetik, 
edo beste hitz batekin esanda, surrealismoarekin izan dezakeen loturatik.36 

7.3.1.1 Surrealismoaz 

Buñuel-en lehen filmak, Txakur andaluza eta Urrezko aroa film surrealistatzat jotzen dira. 
Zinemaren historian jasotzen denez Buñuel eta Dalí dira biak batera lehen film surrealista horiek 
egiten dituztenak. Las Hurdes bere hirugarren filma izanik askotan galdetu izan da ea aurrekoen 
antzeko izaerarik duen.37 

Surrealismoaz egiten den erabilera bat, agian, filmari aplikagarri gertatzen zaiona da: 
errealitate bat ez dirudiena logikoa, arrazoizkoa, ohikoa, espero daitekeena, eta, aldiz, parametro 
arruntetatik kanpora dabilena “surrealista” deitua da batzutan. Ikuspegi honen arabera errealista 
izan daiteke aurrikusteko modukoa dena, koordenada normaletan dabilena, eta hortik kanpora 
dagoen errealitatea surrealistatzat jotzen da. Holako definizioa egiteko arazorik handiena da zer 
kontsideratzen den normala, eta zer ez, eta alde honetatik definizioa oso “ideologikoa” gertatzen 
da. Dena den era honetara begiratuz gero pentsa daiteke Las Hurdes-en azaltzen den errealitatea 
surrealista dela, Buñuel berak zioen moduan, «errealitate insolitoa» zelako.38 

                                                 
35 Carmona: “El film obliga al espectador a comprimir los efectos del plano sostenido a una velocidad que acaba 

siendo molesta: La mayoría de los planos poseen una composición cuidadosa (casi pictórica), pero el montaje, o 
bien no permite al espectador asimilarlos en términos cinemáticos racionales, o bien radicaliza el estilo realista, 
definiendo y, simultáneamente, distorsionando sus principios, un poco antes de que el estilo obtenga validez 
referencial.” CARMONA, R., o.c. 231 or. 

36 Gubern: “(...), la superposición de la Cuarta Sinfonía de Brahms al horror extremo de las imágenes, a veces de aura 
alucinante (los enanos y cretinos de porte velazqueño, la niña muerta y su entierro fluvial, el asno devorado por las 
abejas), hace que la película acceda a una condición poética derivada de lo insólito de su articulación audiovisual, 
inscribiéndola de este modo en la tradición surrealista.” GUBERN, R., o.c. (1977) 186 or. 

37 Buñuel Pariseko talde surrealista utzi berria zen Las Hurdes egiten hasi zenean. Hau dio Gubern-ek: “En 1932 
Buñuel se había separado del grupo surrealista francés, aunque manteniendo relaciones cordiales con sus 
miembros, (...).” GUBERN, R., o.c. (1977) 185 or. 

38 Hau esaten Buñuel-ek: “Era muy distinto, y sin embargo era una película gemela. Me parecía que estaba muy cerca 
de mis otras películas. Claro, la diferencia era que esta vez tenía una realidad concreta enfrente. Pero esa realidad 
era insólita y hacía trabajar la imaginación. Además, la película coincidía con las preocupaciones sociales del 
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Buñuel seguru dago bere errealitatearen ikuspegian korronte surrealistarekin izandako 
harremanak eragin handia izan zuela esatean.39 Berak ez ezik bere lana aztertu duen ikertzaile 
batek baino gehiagok ere uste du Las Hurdes-ek trilogia modukoa osatzen duela bere aurreko 
film surrealistekin. Sánchez Vidal-en esanetan horrelako film errealista gordina egiteak ez du 
inolako kontraesanik aurrekoekin, eta are gehiago, ez legoke Las Hurdes-en azaltzen den 
egiazkotasun errukigabekoa baino gauza surrealistagorik.40 

Hala ere, ez da hori kritiko guztien iritzia. Schwarze-ren ustez Las Hurdes filmak teoria 
surrealistarekin bakarrik zerikusi marjinala du. Berak dioenez surrealismoaren alde bat bide 
moral baten aukeraketa zen, baina ez garrantzitsuena. Eta bestalde, film honek ez du surrealistek 
inkontzientea, ametsa eta zorotasunarekin egiten zuten loturarik, baina bestalde bada jenderik 
baietz uste duenik ere. Schwarze-ren ustez Las Hurdes-en errealitatea ez da sublimatzen era 
estetikoan, den bezala azaldu baizik,41 nahiz eta hau ere zalantzan jartzeko moduko gauza 
iruditzen zaigun. Buñuel-en lan honetan surrealismoaren eragina ezin da desbinkulatu filmak 
sortzen duen baloreen eztabaidatik, geroago ikusiko dugun bezala. 

7.3.1.2 Filmaren objektibitateaz 

Flaherty-ren filmarekin gertatu bezala, Buñuel-en filmaren objektibitateaz ere hainbat hitz 
egin da, eta kritiko batzuen ustez Las Hurdes-ek objektibitate handia du, beste batzuen arabera, 
aldiz, oso gutxi. Aranda-k dioenez, filmak bi ikuspegi konbinatzen daki, alde batetik zehaztasun 
zientifiko handia du, eta beste aldetik surrealismoarekin lotuta dago.42 

Hala ere, tradizio zientifikoarekin oso lotuta dagoen jende batek ez du hala ikusi filma. Julio 
Caro Baroja-ren ustez gizarte bateko egoerarik tamalgarrienak biltzeak eta haiekin ikuskaria 

                                                                                                                                                
movimiento surrealista, que eran muy intensas entonces.” PÉREZ TURRENT, T., eta DE LA COLINA, J., o.c. 36 
or. 

39 A. Bazin-ek Buñuel-i egindako elkarrizketan, zer erlazio dagoen surrealismoa eta film honen artean galderari hau 
erantzuten dio: “Veo mucha relación. Hice Las Hurdes porque tenía una visión surrealista y porque me interesaba el 
problema del hombre. Yo veía la realidad de manera diferente a como la hubiera visto antes del surrealismo. 
Estábamos seguros de esto y Pierre Unik también.” ARANDA, J.F., o.c. 138 or. 

40 Sánchez Vidal: “Que Buñuel acometa el rodaje de un documental tan ferozmente realista como Las Hurdes tras sus 
dos films surrealistas no tiene nada de contradictorio. Hay quien piensa (como Ado Kyrou y Carlos Saura) que 
nada hay más surrealista que el implacable verismo de Las Hurdes.” SANCHEZ VIDAL, A., o.c. (1984) 87 or. 

41SCHWARCE, M., o.c. 69 or. 
42 Aranda: “(...) Buñuel sabe también acumular en una misma obra dos o tres valores aparentemente diferentes, 

afirmados con la contundencia de un mazazo. Tierra sin pan es un documental científico, un documental 
antropológico y de geografia humana, de perfecto rigor científico, puesto que en él se exponen sistemáticamente 
las causas de las enfermedades y la degradación biológica de una raza. Pero es también una película surrealista 
subversiva.” ARANDA, J.F., o.c. 146 or. 
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egiteak ez du zerikusirik benetako dokumentalarekin.43 Buñuel-ek ez du jarraitzen Caro Baroja-k 
zerbaiti zientifikoa deitzeko jartzen duen baldintza, hots, gizakia ikuskizun bezala hartu barik 
hura “konprenitzea”. Baina Buñuel-en ardura ez da film zientifikoa egitea, gauza ez da han 
agertzen den gizakia konprenitzea, autoreak berak duen konprentsioa azaltzea baizik, arazo oso 
desberdina. Berak adierazten zuenez ez zen joan Las Hurdes-era errealitatea erarik 
“inpartzialenean” jasotzera, egoera lazgarrienak bilatzera baizik.44 Caro Baroja-k 
dokumentalaren definizioa egiten duenean holakoa “zientifikotasunaren” pretentsioa duen film 
mota dela uste du, baina “dokumental” terminoaz sailkatutako film asko ez dira horrelakoak, 
autoreak errealitateaz duen ikuspegia —oso pertsonala batzutan— islatzen dutenak baizik. 

Beste batzuek, Sánchez Vidal-ek bezala, desberdintasuna egiten dute dokumentala eta 
“dokumentu antropologikoaren” artean, eta Buñuel-ena lehena bada bigarrena ezin da izan. 
Horretarako arrazoitzat aipatzen da filmaren episodio askotan Eszena-jartzea egoteak 
“dokumentu antropologikoa” izateko legitimitatea kentzen diotela. 45 

Askotan badirudi Buñuel-ek horroreen erakusketa bezala planteatu duela filma. Hartu ditu 
gizaki aleak eta ikuskizun bilakatu: kretinoak, larresugeak hozkaturiko gizona, paludismoaz 
dardaraz dagoena, bozioa daukaten emakumeak, etab. Buñuel dedikatzen da esatera, «begira zer 
dagoen hemen», feriako barrakan pertsona eta animalia arraroak erakusten ziren bezala. Berak 
dioen moduan, «egia da gauza txarrenak filmatzera joan nintzela, bestela ¿zertara nindoan?».46 
Pancorbo-ren ustez hor “Espainia beltzaren” eragin kulturala dago presente.47 

Esan bezala Buñuel-ek Las Hurdes-eko mundua jasotzeko unean hango aurpegi ilunena eta 
gaiztoena erakustea zuen helburu. Eta kritika soziala egitea ez balu helburutzat gaurko “reality 
show” telebista-programetako “errealismo morbosoarekin” lotu daitekeela esango genuke. 
                                                 
43 Caro Baroja: “El documental social debe narrar las formas de vida sin desvirtuarlas, ni fílmica ni narrativamente, 

porque entonces todo lo que pueda tener de positivo y cierto se convierte en una forma más de espectáculo, y el 
hombre no debe tratar al hombre como un espectáculo más, sino comprendiéndolo, aunque no se identifique con él. 
Por eso el documentalismo social no debe ser espectacular, porque entre el espectáculo y el espectador siempre 
existe una barrera que los separa, barrera que hay que eliminar en un tipo de cine como éste. Por eso el 
documentalismo crudo e impresionante, al estilo de Buñuel, es una fórmula negativa, falsa, espectacular, que hace 
sentirnos espectadores impresionados pero que nos suprime la sensibilidad necesaria para comprender las vidas 
ajenas. Esta ha sido una falta muy generalizada entre los documentalistas, que han ido con sus cámaras siempre 
buscando el suceso, el hecho anormal e impresionante, falta que a todas luces se ve en Buñuel, quien hoy por hoy, 
conserva aún el título de documentalista.” Hemen aipatua: SANCHEZ VIDAL, A., o.c. (1984) 87-87 or. 

44 Buñuel: “Se trata de una película tendenciosa. En las Hurdes Bajas no hay tanta miseria. De las cincuenta y dos 
poblaciones o alquerías, que así las llaman, hay treinta y tantas que son las que no tienen pan, ni chimeneas ni 
canciones. Yo tomé Las Hurdes Bajas de paso, pero casi toda la película ocurre en las Hurdes Altas, que son 
montañas como infiernos, una serie de barrancos áridos, un poco como el paisaje desértico de Chihuahua, pero 
mucho más pequeño.” PÉREZ TURRENT, T., eta DE LA COLINA, J., o.c. 37. or. 

45 SANCHEZ VIDAL, Agustín (1991): Luis Buñuel. Cátedra, Madril, 143-144 or. 
46 AUB, Max (1984): Conversaciones con Luis Buñuel. Aguilar, Madril, 77 or. 
47 PANCORBO, L., o.c. 54 or. 
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Gubern-ek dioena aurrekoaren sintesitzat har daiteke: Buñuel-en filma lan originala izan zen 
zinema dokumentalaren arloan, zinema etnografikoa eta militantea nahasten zituena.48 

7.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

7.3.2.1 Film esposizionala 

Nanook Iparrekoa filma bezala, hau ere esposizionala da batez ere. Bietan badago ahotsa 
ustez objektiboki hitz egiten duena, errealitatea jasotzeko era bera ez duena kuestionatzen, 
esplizituki behintzat. Baina, hala ere, desberdintasun handiak daude bien artean. Nichols-ek 
dioen bezala, planoen artean muntaketak justaposizio espero gabeak egin ditzake, ideia edo 
metafora berriak ezarriaz, filmgileak proposatu nahi dituenak, «kontrapuntuzko maila bat, 
ironiazkoa, satirazkoa edo surrealismozkoa sar dezakete.»49 Horren adibideak, Nichols-en 
arabera, Buñuel-en Las Hurdes eta geroago aztertuko dugun Franju-ren Ganaduaren odola dira, 
hain zuzen. Buñuel-en filmak «beste kulturak gure kuadro moralki seguruaren barruan 
deskribatzeko joera desafiatzen du.»50 Aldiz, Flaherty-k garantizatutzat hartzen diren klase 
ertaineko bizitzaren mugarriei erreferentzia eginez jokatzen du, sentsibilitate humanistiko-
erromantikoaren barruan.51 

7.3.2.2 Filmaren erreflexibitatea 

Nichols-ek dioena jarraituz film honek erreflexibotasunaren zenbait elementu badu, “bidaia-
film” oso berezia delako, hain zuzen. Ordurarte horrelako filmetan kuestionagarri moduan 
azaltzen ez zena, sen arrunteko gauza bezala azaltzen zena, honetan agerian jartzen da, ikuslea 
behartuz hartan pentsatzera: ustez deskribapen hotz horrek intentzio bikoitza darama gordeta, 
errealitateko miseria are gordinago azaltzeko balio izanik.52 Carmona-ren ustetan filmaren 

                                                 
48 Gubern: “La película, (...), significó la aparición de una nueva variante del cine documental, que combinaba las 

lecciones del cine etnográfico con las del cine militante y de denuncia social, procedente de la Unión Soviética y de 
los sindicatos alemanes.” GUBERN, R., o.c. (1977) 185 or. 

49 NICHOLS, B., o.c. (1997) 35 or. 
50 Idem. 
51 NICHOLS, B., o.c. (1997) 36 or. 
52 Nichols: “En este caso el objetivo consiste en alterar o rebatir los códigos o convenciones dominantes en la 

representación documental, dirigiendo la atención del espectador de este modo a su convencionalismo. (...), el 
efecto principal consiste en una intensificación de la conciencia de lo que previamente había parecido natural o se 
había dado por supuesto.” NICHOLS. B., o.c. (1997) 110-111 or. 
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erreflexibotasun hau argiagoa da, filmak agerian uzten omen du bere eraikuntza osoa operazio 
organizatibo baten ondorioa dela, zinema errealista ebidentzian utziaz.53 

7.4 Interpretazioa 

7.4.1 Esanahi esplizituak eta inplizituak 

Buñuel-en film honek derrigortzen du ikuslea esanahi inplizituen bila joatera, filmaren 
interpretazioa egiteko, esanahi ideologiko edo bestelakoez pentsatzeko. Esanahi esplizitua 
jasotzeko ez dago arazorik, Flaherty-ren Nanook Iparrekoa filmean bezala, edozein dokumental 
tipikotan gertatzen den moduan. Filmak zuzenki adierazten duen mezua hurdetarren miseria 
gorriaren deskribapena litzateke, egiten dituzten ahalegin guztiak alferrekoak direla sujerituz. 
Lana bidaia-filmtzat hartzen badugu, ondokoa ulertuko genuke, Alberto Cattini-k egiten duen 
bezala: «ibilaldi inpernutarraren alegoria da, betidanik ahaztuta dagoen eskualdean».54 Bidaia 
horretan dena da heriotza, krudeltasuna, gaixotasuna, eta miseria. Beste leku batzutan 
bizitzarenak diren seinaleak hemen heriotzarenak lirateke. Adibidez, 14 sekuentzian hildako 
umea errekatik eramaten ikusten dugu, eta Aranda-k Heraclitoren esaldia ekartzen du gogora, 
bizitzaren ibaiari buruzkoa, baina Las Hurdes-en ez dena horrela, hemen erreka heriotza baita.55 
Izan ere, Bellour-ek dioen bezala, Buñuel-en filmen ezaugarria da elementu sinboliko ugari 
erabiltzea tonu ironikoa zein epikoa txandakatuz.56 

Bestalde, Las Hurdes filmak kontraste handiegiak jartzen ditu irudiak eta komentarioaren 
artean, eta honek behartzen gaitu bi horien esanahi esplizitua gainditzen duen esanahi inplizitua 
jasotzeko ahalegin berehalakoa egitera, filma era egokian “ulertu” dugula esateko. Arazoa ez da 
Vertov-en Kameradun gizonak planteatzen duen modukoa, hark esanahi zuzena ulertzeko 

                                                 
53 Hau dio Carmona-k: “Su construcción ofrece una lectura aguda del cine realista, en el que los objetos, las figuras, 

las voces, o las puestas en escena, se ven como resultado de una operación organizativa. Por primera vez una 
película pone de manifiesto una función de sacrificio, que a la vez da muerte y hace revivir a los espectadores, y 
también a los habitantes de una tierra sin pan.” CARMONA, R., o.c. 242-243 or. 

54 CATTINI, A., o.c. 26-27 or. 
55 Aranda: “Una larga secuencia se dedica a la muerte de un bebé, cuya madre, bellísima, sufre en silencio en el 

interior de una choza. Unos hombres barbudos entran a recoger el pequeño cadáver, lo ponen en una cestilla -como 
a Moisés-, lo llevan al río, cruzan éste llevándolo en alto, conduciéndolo al cementerio lejano, único sitio donde 
hay tierra. Crecen cardos y plantas parásitas en un campo desolado, sin cruces. Es una escena de poesía agria, 
brutal y de una fuerza lírica incomparable. La pequeña expedición de hombres con el bebé, el cruce del río que, 
según dice Heráclito, es la vida («nunca nos bañamos en el mismo rio otra vez, todo fluye»), son los planos que 
delatan en el realizador al poeta por encima del sociólogo o científico.” ARANDA, J.F., o.c. 145 or. 

56 Bellour: “(...), une succession étonnamment habile de notes symboliques, l’efficacité tour à tour épique et ironique 
d’une narration que de subtils retournements chargent soudain de sens, enfin une distance qu’on pourrait qualifier à 
la fois de surréaliste et de brechtienne.” BELLOUR, Raymond (1972): L’analyse du Film. Albatros, Paris, 46 or. 
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dituelako zailtasun handiak. Buñuel-ena ikustean, aldiz, ikusleak ez du horrelako sentsaziorik, 
guztiak oso gardena eta sinplea ematen baitu, baina irudien aurrean autoreak egiten duen 
komentarioak adierazten duen urruntasuna ta hoztasuna erabat nabari bihurtzen da, eta ikuslea 
galdetzera behartu zergatik egiten duen hori, zer dagoen kontraste horren atzean. Hau da, 
ikusleak esanahi ezkutuaren bila abiatu behar du. 

Filmak kritika soziala egiten duela esaten dugunean esanahi inplizituen bidez jasotako ideia 
litzateke.57 Kritika hau ez baita zuzenean egiten, adierazpen esplizituen bidez, komentarioa, 
musika eta irudietan ikusten dugunaren arteko txokeen bidez baizik. Hala ere, Pancorbo-k dioen 
bezala, nahiz eta Buñuel-ek zuzen esan ez, bere itxurazko inpartzialtasunaren aurrean jende 
guztiak ulertzen du kontrakoa.58 Beraz esanahi inplizitu horiek nahiko bistakoak dira. 

Hemen beste interpretazio batzuk sortzen dira, kritika sozialarekin zerikusia dutenak, eta 
arazoa da jakitea nolakoa den kritika sozial hori.59 Pancorbo-ren esanetan, Buñuel-ek sujeritzen 
du hurdetarren gaitzaren oinarria fenomeno erlijiosoan datzala,60 beste kritiko batzuen ustez ere 
klerikalismoaren aurkako azpi-erreboltaren adierazgarria delarik.61 Aldiz, Farber-ek dioenez, 
Buñuel-en zinemaren antiklerikalismoak kritika soziala baino gehiago, agian, bera gizarte 
katoliko-erromatar baten partaide izatearen harridura eta plazerra adieraziko lituzke.62 Baina 

                                                 
57 Guk erabiltzen dugun moduko filmaren kopientzat balio du baieztapen honek. Izan ere, Buñuel-ek Espainiako gerra 

zibilaren garaian Parisen egin zuen bertsioari testu bat gaineratu zion azkenean, filma erabat militante bilakatzen 
zuena, eta kritika guztiz esplizitua bihurtu. Beste gauza batzuen artean hau zioen testu hark: «Con la ayuda de los 
antifascistas del mundo entero, la paz, el trabajo y la felicidad sustituirán a la guerra civil y harán desaparecer para 
siempre los focos de miseria que os ha mostrado esta película.» Hemen aipatua: GUBERN, R., o.c. (1977) 187 or. 

58 Pancorbo: “Y además, su engañosa imparcialidad no oculta; al contrario, todo el mundo descodifica lo opuesto. 
Mediante sus elipsis contínuas, no puede ser su lenguaje cinematográfico más zahiriente, más comprometido a 
favor de los miserables y en contra de la miseria. Y no en un lugar abstracto, la Melanesia, a la que casi nadie va, 
sino a 100 kilómetros de la docta ciudad de Salamanca.” PANCORBO, o.c. 52-53 or. 

59 Gubern: “Autotitulada en el rótulo inicial «ensayo de geografía humana», la propuesta de Buñuel tiene en común 
con el cine etnográfico la descripción objetiva, fría, desapasionada y distante de unas comunidades rurales 
primitivas, que no conocen el pan ni saben canciones, y que vistas desde la civilización urbana resultan tan remotas 
como una tribu oceánica. Pero puesto que sus hombres y mujeres no viven en Oceanía, sino a cien kilómetros de 
Salamanca, y puesto que Buñuel nos contrasta su vida subhumana con las espléndidas iglesias locales, y puesto que 
nos muestra también la función represiva  de las instituciones pedagógicas «civilizadoras» (el niño depauperado 
escribiendo en la pizarra del colegio «Respetad los bienes ajenos», la película adquiere además automáticamente el 
rango de una denuncia política.” GUBERN, R., o.c. (1977) 185-186 or. 

60 Pancorbo: “(...), Buñuel se va aproximando a la interpretación del fenómeno religioso, como causa del mal jurdano. 
¿Cómo puede encontrar el progreso una gente, tan atenazada por la superchería católica? (...) Que los jurdanos 
fuesen católicos, apostólicos y romanos, pese a padecer bocio, paludismo, desnutrición, cretinismo, incesto, y falta 
de pan, resulta la mayor bomba de profundidad de todo el film, constituye su metalenguaje, y supuso la razón 
verdadera para que la Dictadura primoriverista terminara prohibiendo el mejor documental español de todos los 
tiempos, y uno de los clásicos absolutos en materia etnográfica.” PANCORBO, L., o.c. 54-55 or. 

61 AGEL, Henri eta Geneviève, ZURIÁN, Francisco (1996): Manual de iniciación al arte cinematográfico. RIALP, 
Madril, 193 or. Autore hauek Buñuel-en lana “panfleto zinematografikotzat” hartzen dute. 

62 FARBER, Manny (1971): Arte termita contra arte elefante blanco. Anagrama, Bartzelona, 132 or. 
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beste askoren iritziz film honetako kritika benetakoa da, erradikala, Buñuel-ek ez diolako 
ikusleari ihesbiderik uzten errukia sentitzeko ere, berau erresignazioarekin bat datorrelakoan eta 
ezer ere ez egiteko aitzakia delakoan.63 

Kritika soziala bada galde genezake ea zer eragin izan zuen filmak salatzen zuen errealitate 
horren aldaketan. Aranda-ren ustez Las Hurdes-en aurrerakuntzarik egon bada neurri on baten 
Buñuel-ek eragindako eskandaluari esker izan zen.64 

7.4.2 Generoaren tratamendua 

Filmean zehar gizonezkoak eta emakumezkoak beren zeregin arruntak egiten ikusten ditugu. 
Bigarren sekuentzia jaiaz ari denez zereginen kontraste berezia egiten da: gizonak oilarrei burua 
mozten eta ardoa edaten ari dira eta emakumeak jantzi ederrenak jazten eta elkar orrazten, 
ondoren gizonezkoen egintzari onarpenaz begiratzeko. Hirugarren sekuentzian Las Batuecas-eko 
santutegian neskamea azaltzen da behetik hartutako planoan geldi eta zutik Eliza aurrean, eta 
frailerik ez da agertzen nahiz eta komentarioak aipatu. Las Hurdes-eko herrietan emakumezkoak 
ikusten ditugu umeak zaintzen, arropak garbitzen errekan, patatak zuritzen, eta beste zenbait 
lanetan. Gizonak, aldiz, lurra lantzen, lan bila joaten, astoan erlauntzak iragoten, edo hildako 
umea eramaten errekatik. 

Zereginen banaketa tradizional honen barruan nabari da halako joera moduko bat 
emakumearen irudia “voyeurismoaren” parametroetan jartzeko. Gertatzen da Buñuel-ek berehala 
hautsi egiten duela efektu hori. Ikus ditzagun adibide batzuk. 

6 sekuentzian, kale bakartiaren erdian lurrean botata ikusten dugu neskatila bat, eta hau 
hasierako une baten begiratzeko gonbidapena izan liteke, baina komentarioak esaten du gaixorik 
dagoela, eta geroago handik egun bitara hil egiten dela. (Ikus eszena hau ondoko atalean, 
“filmaketaren etikan”) 

12 sekuentzian neska bat ikusten dugu etzanda lotan balkoian,65 eta komentarioa hola doa: 

                                                 
63 Buache: “La abundancia de detalles de información objetiva que forman la trama documental obligan a descender 

la mirada hasta las causas radicales y corta por lo sano todo sentimiento de piedad, pues ésta es hermana de la 
resignación, de la mala fé, coartada especial del individuo demasiado cobarde para comprometerse en la rebelión. 
(...) La corrupción del alma y del cuerpo sigue en los hurdanos el ciclo de la degradación sin esperanza. Conocerla 
es tomar una posición y oponerse a ella: consecuentemente, quererla cambiar.” BUACHE, Freddy, “Luis Buñuel” 
in: Premier Plan, hemen aipatua: ARANDA, J.F., o.c. 145-146 or. 

64 Aranda: “Sin duda, el progreso de Las Hurdes debe mucho al escándalo que provocó Buñuel. Para quien veía en él 
a un sádico (recreándose en la miseria de esa tierra con la cámara, en vez de hacer algo por ella), tenemos la 
respuesta que nos ha dado el tiempo. Si Buñuel hubiese practicado la caridad en la región, en vez de hacer la 
película, ciertamente no hubiese mejorado tanto el destino de sus habitantes.” ARANDA, J.F., o.c. 142 or. 
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“Bere balkoian etzanda dagoen neska gaixo hau ez da gure presentziaz ohartu. Holako edo beste 
edozein eratako balkoiak arraroak dira Las Hurdes-eko ia herri guztietan.” 

 Komentario hau bitxia da zeren normalean edozein filmtan ikusleari horrelako deia egiten 
zaionean “voyeur” papera betetzeko gonbidapen bezala hartzeko izaten baita, eta horrek morbo 
berezia eskaintzen dio egoerari, nahiz eta hemen gaixorik dagoela adierazi ta gero voyeurismo 
hori nahiko gaiztoa izango zatekeen. Baina aipagarriena da Buñuel-ek efektu hori hausteko 
erabiltzen duen modua, atentzioa neskarengandik urruntzeko era, ikuslea (gizonezkoa) neskaren 
bisioaz “gozatzera” gonbidatu ondoren, balkoiaz arreta jartzera behartuz. Honek probokatzen 
dituen sentsazioek gogora ekar dezaketen pentsamendurik neutralena narratzaileak 
errealitatearekin duen distantziamendu faltsua da, eta ondoren baita beraren zinismoa ere. 

Beraz, filmak generoaren tratamenduari dagokionez errealismo dokumentalaren 
funtzionamenduarekin bat etorriz, begiratzeko plazerra ez aktibatzeko edo eteteko modu berezia 
du. 

7.4.3 Filmaketaren etika 

Buñuel-en filmak baloreen arloan indartsu planteatzen duen arazoa da nolako kode etikoekin 
funtzionatu behar duen filmatzaileak bere lana egiteko unean. Zer da zilegi filmaketan? 
Animaliak hiltzea dokumental bat egiteko? Pertsonak hiltzen uztea? Pertsonen zoritxarrak 
ikuskizun bilakatzea? 

Adibidez, gorago aipatu berri dugun kaleko neskatila gaixoaren eszena da halako arazo 
etikoak plantea ditzakeen bat. 6 sekuentziaren une baten honela doa planoa eta komentarioen 
segida: 

119. PO, beltzetik irteten da irudia. Etxe arteko bidean neskatila bat dago lurrean botata. Kateatuz 
pasatzen da hurrengora. 

120. PO-EP. Neskatila etzanda, gizona hurbiltzen zaio ondora, osorik ikusten ez dena. 

121. LP. Neskatilak ahoa zabaltzen du. 

122. DP. Ahoa zabalik. 

Hau dio narrazioak: “Herria bisitatzen dugu Martinandran-eko alkateak lagunduta. Kale hutsean 
neskatila bat aurkitzen dugu. Alkateari galdetzen diogu ea zer gertatzen zaion. Erantzuten digu hiru 
egun lehenagotik leku berberean dagoela, mugitu gabe. Antza denez gaixorik dago, kexuka ari 
baita, baina ez dugu lortzen zer duen jakitea. Gutariko bat medikuarena eginez beragana hurbiltzen 
da saman zerk egiten dion min jakiteko. Ahoa zabaltzeko eskatzen dio eta uhiak eta eztarria 

                                                                                                                                                
65 Carmona: “La visión de una niña adormecida identifica también una escena muy típica, la de la dormeuse, que 

había sido un tópico de la pintura y la lírica simbolistas desde Rimbaud a Valéry. Una constante, predilecta e íntima 
visión de una belleza durmiente permite que florezca la fantasía del voyeur.” CARMONA, R., o.c. 236 or. 
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handituta dituela ikusten dugu. Zoritxarrez ezin dugu ezer egin. Bi egun geroago berataz galdetzen 
dugunean hil egin dela erantzuten digute.” 

Pancorbo-ren esanetan hemen Eszena-jartzea nabaria egon da.66 Dena den filmaren 
kontestuan erabat sinesgarria eman lezake sekuentziak, zalantzan jartzen hasi gabe neskatila hura 
benetan hil zen ala ez. Ikusleak besterik gabe sinets lezake. Baina, hala ere, eszena horrek badu 
zerbait Pancorbo eta beste ikertzaile batzuk oso-osoan ez sinestera eraman dituena. Carmona-k 
esaten duen bezala «dokumentalean azaltzen dena besterik gabe sinestu beharko balitz gaixorik 
zegoen ume bat eguzkipean hiltzen ere utzi zen.»67 Zalantzan jartzekoa da beraz gertakizun hau 
“benetan gertatutakoa” izatea. Neskatilaren kasu honetan komentarioak irrealtasunaren, edo 
nahiago izanez gero, surrealismoaren kutsua ere izan lezake. Aurrerago esan zaigu herrian jende 
guztia gaixorik dagoela eta jende hori kalean azaldu zaigu, horroreen ikuskizuna emanez. Baina 
hemen, kontraesan bistakoan, komentarioa herriko kale hutsez mintzatzen zaigu. Alkateak 
lagunduta doazela esatea hiltzen ari den neskatila ikustera detaile surrealista apartekotzat ere har 
daiteke. Neskatilaren irudietan kateatua dago lehen planoa bigarrenarekin lortzeko eta bere 
zeregina trantsizioa suabizatzetik aparte beste esanahi mota bat ematea ere izan liteke. 

Narrazioan aipatzen dena erabat egiazkotzat hartu eta horretan pentsatzen hasiz gero 
ekipokoen intsentsibilitatea eta balore etikorik eza neurriz kanpokotzat har liteke. Edo pentsatu 
behar da halako lekura egoera gaiztoenak filmatzera doan ekipo batek nahikoa egiten duela 
filmatze hutsarekin. 

Pertsonekin gertatzen denetik aparte animaliekin egiten dena aztertzekoa da. Carmona-k 
dioen bezala «itxuraz ekipoak asto bat, ahuntz bat eta zenbait oilar hiltzen ditu pelikula 
produzitzeko.»68 Ahuntzaren kasua argia da. Buñuel berak kontatzen du zergatik hil zuen: “oso 
desberdina delako esatea «inoiz ahuntzen bat erortzen da» edo gauza erakutsi benetan gertatzen 
den moduan.”69 Ez dirudi Buñuel-ek eszena hori probokatuta dagoela disimulatzeko ahalegin 

                                                 
66 PANCORBO, L., o.c. 52 or. 
67 CARMONA, R., o.c. 243 or. Hau dio beste leku baten: “La voz en off declara que nada pudo hacerse para salvar a 

la niña. Tras una inspección, vista como un primer plano de la boca abierta de la niña, la banda sonora informa que 
murió tres días después. Las implicaciones morales de la secuencia de rodaje son obvias: el equipo de grabación no 
hizo sino filmar una condición social calamitosa, como si fuera a hacer turismo. Invirtió dinero en el cine antes que 
en el bienestar. Más aún, los espectadores se presentan como culpables por ser testigos de lo que debieran haber 
remediado, no filmado.” CARMONA, R., o.c. 235-236 or. 

68 CARMONA, R., o.c. 243 or. 
69 Buñuel: “Como no podíamos esperar el acontecimiento, lo provoqué disparando un revólver. Luego vimos que el 

humo del disparo salía en el cuadro, pero no podíamos repetir la escena porque los hurdanos nos hubieran agredido 
indignados. (Ellos no matan a las cabras. Sólo destazan a las que se despeñan.) Disparé con revólver porque, como 
en las Hurdes no hay armas de fuego, no encontré fusil. (...) Es verdad, pero se trataba de dar una imagen de la vida 
de los hurdanos y había que mostrar todo. Era muy distinto decir: «A veces se cae una cabra» que mostrar el hecho 
como sucede realmente.” PÉREZ TURRENT, T. eta DE LA COLINA, J., o.c. 35 or. 
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handirik egin zuenik ere, ahuntza erortzen ikusten baitugu ikuspuntu oso desberdinetatik,70 eta 
tiro baten kea ere azaltzen da planoan. Hau dela ta Carmona-k dio sekuentziak, edo gaizki 
burututakoa, edo sekulakoa ematen duela, eta planoen errepikaketa horrek heriotza erritual 
bihurtzen duela.71 Bide batez ikusten da Buñuel berari ez zitzaiola axola ahuntza nola hiltzen 
duen kontura zedin ikuslea. 

Beste animalien kasuan, haien hilketa irudietan askoz ere disimulatuago gertatzen da, eta 
gainera, guk dakigunez, Buñuel berak ez zuen jardun jasoketa haiek nola eginda zeuden 
esplikatzen. Egia esan ezin gara egon seguru, ehuneko ehunean adibidez, ekipoak apropos hil 
zuela astoa esateko. Pancorbo-k dioenez, adibidez, astoaren sekuentzia erabat benetakoa da, 
dokumentua, Flaherty beraren sekuentzia batzuk gainditzera heltzeraino. Dokumentalgile honen 
iritziz erleek hiltzen duten astoaren sekuentzia, «benetako aurkikuntza» da, Buñuel-ek azkenean 
astoaren begiaren plano surrealista prestatzeko erabili zuena.72 

Hala ere, elementu asko dago pentsatzeko ekipoak prestatu egin zuela astoaren hilketaren 
sekuentzia osoa. Sánchez Vidal-ek dio «astoak hankak lotuta dituela, eta gainera Buñuel-en 
obsesioetariko batekin kointziditzen duela.»73 Bestalde astoaren buruaren planoan nahikoa ondo 
nabaritzen da begi gainean eta azpian ezti-aba zatiak daudela apropos jarrita, eta horregatik 
hurbildu direla erle guztiak hara, eztia xurgatzera, bestela erleek ez lukete inolako interesik 
hildako astoaren buruan pilatzeko. Irudiak adierazten duenetik aparte Buñuel beraren 
adierazpenak eta pentsamenduak ere kontuan hartu behar dira. Antza denez, astoei buruzko 
obsesioa gaztetatik zetorkion Buñuel-i, usteltzen zegoen mando bat ikusi zuenetik. Elkarrizketa 
                                                 
70 Pancorbo: “Un nuevo ejemplo gráfico de manipulación, por imposibilidades técnicas de filmarlo en caso contrario, 

es el plano picado, muy picado, de una cabra que se despeña y va cayendo por un enorme precipicio. Demasiado 
bien realizado técnicamente como para no suponer al equipo esperando en ese sitio, y con esa luz favorable, a que 
alguien despeñara precísamente esa cabra en ese instante preciso.” PANCORBO, L., o.c. 52 or. 

71 Carmona: “Como tal, la secuencia parece evidentemente «chapucera» o extrañamente genial. El encuadre revela 
que el equipo ha matado al animal para producir un extravagante efecto documental. La toma habría sido inocua de 
no estar subrayada por el salto narrativo cuando, en la toma siguiente, se coloca la cámara junto al cuerpo del 
animal, grabando la caída por la ladera. La muerte se convierte en un ritual fotográfico y en un sacrificio ejemplar. 
Lo que parece tan lejos del mundo de la credibilidad se muestra como una forma visible de tensión religiosa. En 
términos fílmicos, las dos tomas de la caída causada por el disparo y el primer plano del descenso del chivo 
subrayan la presencia de una muerte ritualizada. En efecto, la cámara, situada junto al cazador, mata 
simbólicamente al animal para producir un efecto de realidad.” CARMONA, R., o.c. 238-239 or. 

72 Pancorbo: “Por ejemplo, la célebre secuencia del asno matado por unos enjambres de abejas. Sólo que a esta 
secuencia natural, un verdadero hallazgo, Buñuel le añade, al final, como suplemento, una interpretación 
interpretativa del más puro surrealismo, pues a menudo, lo real transgrede y supera sus propios confines. Me 
refiero a ese plano corto del ojo del asno, lleno de abejas asesinas que se lo comen.” PANCORBO, L., o.c. 52 or. 

73 Sánchez Vidal: “Más polémica es la cuestión de la legitimidad de este film como documento antropológico. Se 
conservan fotos del rodaje que muestran bien a las claras que Buñuel no rodaba sólo lo que espontáneamente se 
presentaba ante él, sino que -al menos en ocasiones- construía las imágenes para la cámara a la medida de sus 
necesidades. Así puede observarse que la cabra despeñada y tomada con todo lujo de angulaciones es abatida por el 
disparo de una escopeta cuyo humo todavía alcanza a verse; el burro comido de abejas tiene las patas atadas, y 
coincide, casualmente, con una de las obsesiones buñuelescas.” SANCHEZ VIDAL, A., o.c. (1991) 144 or. 
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baten dio handik urte batzutara apropos hil zuela berak beste asto bat, saiak nola etortzen ziren 
ikusteko,74 eta horixe da film honetan ikusten dena, saiak hegaz zeruan. Galdetzekoa da 
elkarrizketan aipatzen duena ea ez ote zen film honetako astoa izango. 

Asto hila Buñuel-en obsesio zaharra zen eta beste batzuekin konpartitzen zuen. Dalí-rekin 
batera eginiko bere lehen filmean, Txakur andaluziarrean, hildako asto bi agertzen ziren 
pianoaren gainean jarrita.75 Nondik zetorkien pentsamendu hori jakiteko haien ikasle garaiak 
gogoratu behar dira, eta Juan Ramón Jiménez idazleari astoez idatzi zioten gutuna, haren Platero 
y yo inoiz egindako idatzirik nazkagarriena zela esanez.76 Testuinguru hau kontuan izanda ia 
seguru gaude Buñuel-ek film honetako astoa ere apropos hil zuela erlauntza zabalduen ondoan 
jarrita eztenkada batzuk har zitzan utzi ondoren. Bestalde, ikertzaile guztiek lotzen dute astoaren 
lehen planoa Txakur andaluziarra filmeko astoekin, detaile surrealista bezala jarriaz.77 

 Animaliekin amaitzeko esan beharra dago hanketatik eskegitako oilarren lehen planoak ere 
prestatuak izan behar dutela, bestela ezin izango baitziren filmatu. 

Justifikatzen ote du dokumentala egiteak holako baliabideak erabiltzea? Gaurko gizartean 
animaliei buruz nagusitu diren baloreekin nekez eman ahalko litzateke ontzat horrelakorik. 
Bestalde, ikusleak sumatzen du Buñuel-ek bere filmean adierazi nahi duenak erlatibizatu egin 
lezakeela baliabideen arazoa. Autoreak azaltzen duen errealitateak oso bigarren mailakotzat 
bihur ditzake filmaketan hautsitako balore kodeak. Dilema edo tranpa latzean jartzen duela 
ikuslea dirudi, zera sujerituz, jendea hala bizi bada berak ere permititzen duelako dela, eta horren 
ondoan animaliei buruzko baloreak hipokresia hutsa besterik ez direla. Ikuslea desarmatuta 

                                                 
74 Buñuel: “Recuerdo que a veces acompañaba a mi padre en sus caminatas, cuando íbamos a alguna de las fincas. Un 

día sentimos un olor terrible en uno de aquellos olivares. Un olor a putrefacción. «¿Qué será?» Mi padre se quedó 
atrás fumando un cigarrillo. Yo me metí entre los olivos y vi un inmenso animal rodeado de unos buitres enormes, 
que parecían curas. Los campesinos, cuando las bestias de labor morían, las dejaban al aire libre para que al 
pudrirse abonasen la tierra. Más tarde, teniendo yo veintitantos años, maté a un burro con un rifle, para esperar a 
los buitres.” PÉREZ TURRENT, T., eta DE LA COLINA, J., o.c. 15. or. 

75 Buñuel: “Yo mandé matar los dos burros y rellenarlos de paja, antes de hacer la película. Dalí vió los dos burros y 
les puso pez para fingir la putrefacción.” PÉREZ TURRENT, T. eta DE LA COLINA, J., o.c. 24 or. 

76 Sánchez Vidal: “... puede ser tenido en cuenta el odio común de Dalí y Buñuel por Platero y yo, de Juan Ramón 
Jiménez, a la hora de considerar la escena de los dos burros podridos encima de los pianos (Un chien andalou-ren 
eszena bat da)  Los burros podridos eran obsesiones infantiles que compartían en la Residencia de Estudiantes 
Pepín Bello, Dalí y Buñuel, (...). Pero conviene no olvidar que Juan Ramón es objeto de una campaña de intensos 
ataques por parte de Buñuel y Dalí que tenía como objeto final modernizar la poesía española y, más, 
concretamente, la de Lorca. (...) Y ese mismo año 1928 (en el que escriben juntos el guión de Un perro andaluz) 
envían a Juan Ramón esta carta: «Nuestro distinguido amigo: nos creemos en el deber de decirle -sí, 
desinteresadamente- que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por arbitraria. 
Especialmente: ¡¡MERDE!! para su Platero y yo, para su fácil y malintecionado Platero y yo, el burro menos burro, 
el burro más odioso con que nos hemos tropezado. ¡MIERDA! Sinceramente, Luis Buñuel, Salvador Dalí» 
SANCHEZ VIDAL, A., o.c. 56-57 or. 

77 PANCORBO, L., o.c. 52 or. 
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geratzen da. Hark egiten duena kritikatzeko argumenturik ez du eta gainera ordurarte errealitatea 
juzkatzeko erabili dituen baloreak zalantzan jarriak dira, oinarri finkorik gabe geratu dira. 

Buñuel-en filmarekin zer gertatu zen ikusita pentsatzen hastekoa da ea guzti hau ez den 
benetan horrela. Errepublikaren gobernuak ez zuen debekatu filma animalien heriotzak azaltzen 
zituelako, han agertzen zen errealitatea “existitzen ez zelako” baizik. Hobeto esanda, ez zuelako 
nahi existi zedin, eta beraz filmak “Espainia iraintzen” zuelako. Egia da Las Hurdes-en ezer onik 
bazen Buñuel-ek ez zuela hura filmatu, baina bestalde badirudi filmatu zuena existitzen zela. 

7.4.4 Ondorioak 

Film honek orokorrean egitura kategoriala du, “bidaia-filmen” generoan erabili ohi dena, 
baina horrek ez du esan nahi bidaia bera arrunta denik. Erabiltzen duen muntaketa batzutan 
kontinuitatezkoa da, jendearen zenbait ekintza eta zereginen prozesua jarraituz, eta besteetan 
“soltea”, forma kategorial arrunta eraikitzeko erabiltzen dena. 

Buñuel-en errealismoak ez du zerikusirik Flaherty-renarekin, ezin zaio gaineratu 
erromantikoaren kalifikaziorik. Errealitatea integrazioarekin baino gehiago gatazka eta 
hondamenarekin erlazionatzen dela azpimarratzen duen ikuspegiarekin lotzen da. Film honetan 
Buñuel-ek apropos aukeratu du azaltzen duen munduaren aurpegi txarrena eta tristeena. 
Bestalde, errealitatea errepresentatzeko modua esposizionala da, autoreak hango bizimoduaren 
bere ikuspegi propioa erakusten du. Baina irudiak, komentarioa eta musikaren arteko kontraste 
bistakotik filmaren alde erreflexiboa ere azalera irteten da, eta sortzen duen errealitatearen hain 
ikuspegi insolitoak poetikotasun maila bat ere erdiets lezake. 

Filmaren esanahi zuzenek paraje galdu batetik eginiko “ibilaldi inpernutarra” adierazten dute, 
jende baten zoritxarrak erakusten ditu. Esanahi ezkutuagoek kritika sozial garratza dakarte 
gogora, ustez zibilizatua den gizarte batek nola permititu dezakeen halako egoeren iraupena 
espresatuz. Kritika soziala egiteko helburu honek bigarren mailan jartzen ditu filma burutzeko 
erabilitako baliabideak, ustez pertsonen bizitzaz ardura handirik gabe ibili izana, edo sekuentziak 
filmatzeko animaliak errukirik gabe hiltzen aritu izana. Norbaitek galde lezake ea horrelako 
medioak erabili behar ote ziren derrigor helburu hori lortzeko. Buñuel-ek hau erantzungo 
zukeen: 

“Las Hurdes-en ez dago ezer alferrekorik. Beharbada nik egindako filmen artean «alferreko» gauza 
gutxien duena da.”78 

 

 

                                                 
78 PÉREZ TURRENT, T., eta DE LA COLINA, J., o.c. 37 or. 
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8 4-Leni Riefenstahl-en “Gogoaren 
garaipena” 

 (Triumph des Willens) 

1935 

8.1 Sarrera: emakumezko zuzendarien 
artean dokumentalik onena 

Film honen egilea historia osoko emakumezko zine zuzendari onena dela esaten da.1 
Fikziozko zinemaren munduan aktore eta zuzendari zereginetan aritua izan arren bere lan 
handienak dokumental bi dira, bata Gogoaren garaipena eta bestea Olympia, 1936ko Berlineko 
Olinpiadez. Egileak Bigarren Munduko Gerratearen ostean ezin izan zuen egin film gehiago 
Gobernu naziarekin izandako loturengatik, eta batez ere hemen aztertuko dugun filma 
burutzeagatik, 1934ko Alderdi naziaren Nuremberg-eko Kongresuaz ari baita berau. 

Barsam-ek hau dio Gogoaren garaipenaz: «Agian, historia osoan inoiz ere film batek ez du 
harrapatu mugimendu soziopolitiko baten izpiritua eta kontzientzia hain era adierazgarrian, ez 
lehenago (Eisenstein-en Potemkin gerrauntzia izan daiteke salbuespen), ez geroago (beharbada 

                                                 
1 Bai FIAF-ek egindako galdekizuneko emaitzen arabera ta bai kritikoen iritzi ia unanimeaz Leni Riefenstahl historia 

osoko emakumezko film zuzendari onena da. FIAF-en galdekizunean Gogoaren garaipena  emakumezko 
zuzendariek egindakoen artean dokumental onena da, eta dokumental guztiekin konparatuz 30eko hamarkadan 
bigarren dokumental botatuena da Buñuel-en Las Hurdes-en ostean eta historiako dokumental guztien zerrendan 9 
postua okupatzen du botoetan. 
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Woodstock kenduta ).»2 Charles Ford-ek dioenez dokumentalgintzaren munduan film hau Robert 
Flaherty-ren Nanook-en altura berean dago.3 

Ideia oso zabaldua da baita ere Gogoaren garaipena historia guztiko propaganda filmik 
onena dela, nahiz eta autorea hori ukatzen saiatu beti.4 Román Gubern-ek hau epaitzen du 
horretaz: 

“Oraingo ikuspegitik dokumental honen izaerari buruzko eztabaida ezaguna, ea dokumentala ala 
propaganda filma den, behin betirako ebatz daiteke eztabaida faltsua dela esanez -dokumental 
faltsua baino gehiago-, ze Gogoaren garaipena propagandako dokumentala da (aliatuek egin 
zituzten beste asko bezala) eta, genero espezifiko honetan, maisulan bikaina.”5 

8.1.1 Ingurune historikoa 

Alemanian alderdi nazia agintera heldu zeneko garaiekin lotu behar da film hau. 1932ko 
urtean egindako hauteskundeetan NSDAP alderdi nazional-sozialistak gehiengo sinplea lortua 
zuen baina 1933 urtearen hasieran helduko zen boterera ezkerreko indarrei aurre egiteko aliantza 
politikoen laguntzaz. 1933 eta 34an Hitler-ek bere agintea indartuko du eta alderdiaren kontrol 
totalitarioa Estatuan eta gizartearengan gauzatu: Führer-prinzip, edo kaudilotzaren printzipioa 
praktikan jarri, eta Konstituzioaren lege funtsezkoenak ezabatu, «herri alemanaren 
defentsarako». 

1933ko otsailean Parlamentuaren erreketa gertatzen da eta ekintza komunistei leporatzen 
zaie, Hitler-ek ezkerreko alderdi eta prentsa guztia debekatzeko aitzakiatzat erabiltzen duena, 
larrialdi egoera aldarrikatuz. Martxoan hauteskunde berriak egiten dira Parlamenturako eta 
nazional-sozialistek gehiengo absolutua lortzen dute. Hile berean Hitler-ek Parlamentua 
disolbitzen du eta erakunde sozialdemokrata eta komunistetako partaide kopuru handia atxilotu. 
Botere legislatiboa exekutiboaren eskuetara pasatzen da. Burokraziaren lege berriaz 
erregimenarekin bat ez datozen funtzionarioak eta arioak ez direnak kanporatzen ditu. Martxoan 
eta Apirilean Länder-en sistema federala ezabatzen du eta hauetako Parlamentuak kendu. 
Maiatzean alderdi eta sindikatu guztiak deusezten ditu. Sindikatuen fondoak inkautatu ondoren 

                                                 
2 BARSAM, R., o.c. (1992) 130 or. 
3 Ford-ek hau gaineratzen du: “Riefenstahl-ek orgia ikusgarria gauzatu du film honetan.” FORD, Charles (1978): Leni 

Riefenstahl. La Table Ronde, Paris, 75 or. 
4 Leni Riefenstahl-ek askotan esandakoa, adibidez, ondoko dokumentalean: Ray Müller, Leni Riefenstahl, irudien 

boterea. TVE-ko “Documentos TV” programan emana 1995eko Maiatzaren 10ean. 
5 GUBERN, Román (1989): La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Akal, Madril, 110 or. 
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DAF sortzen du, Hirugarren Reich-aren Lan Zerbitzua edo Frontea. Urte horretako Abenduan 
lege baten bidez alderdi nazional-sozialista bihurtzen da Estatuko bakarra.6 

Sistema politiko totalitarioa ezarrita dago eta orain alderdiaren barruko garbiketari tokatzen 
zaio txanda. 1934ko Ekainaren 29tik 30erako «aizto luzeen gauean», Alderdiko buruzagi batzuk 
hiltzen dituzte, eta horien artean SA-ko batailoien buru den Ernst Röhm, antza denez anbizio 
handikoa eta gero eta kontrolaezinago bihurtzen ari zena. “Purga” honen bidez Hitler-ek bere 
erakunde barruan eduki zezakeen oposizioa eliminatu zuen. Abuztuan Hindenburg presidente 
zaharra hil ondoren, erreferendum bidez Hitler geratzen da Fürher eta Reich-eko Kantziler, 
Estatu buru, eta Ejerzitoaren komandante nagusi. Horrela, Gogoaren garaipenak azaltzen duen 
Iraileko Kongresua, «Batasunaren Kongresua» izenaz bataiatua, izango zen Hitler-en masen 
aurreko lehen aurkezpena buruzagi politiko eta militarrik gorena izendatua izan ondoren. 

Hitler-en populartasuna inoiz baino handiagoa zen, nahiz eta SA-koen artean egongo zen begi 
onez ikusten ez zuen jendea. Batasun handiagoa lortzeko tresna ezin hobea izango zen Iraileko 
Nuremberg-eko Kongresua. Alderdi naziak masen manifestaldi itzel eta nazional-sozialista 
mugimenduarekin atxekipen gartsu bezala kontzebitu zuen berau. 750.000 bisitari baino gehiago 
zegoela hirian kalkulatzen da. Infield-ek hau dio filmaren xedeaz: 

“Garbiketa burutu ta gutxira, erregimenaren pertsonaia inportante batzuk desagerrarazi ondoren, 
Hitler-ek nahi zuen alderdiaren batasuna sendotzea bera agertuz herriaren Salbatzaile berri modura. 
Erregimenaren biolentzia sekretuan gorde behar zen: Alemanek eta mundu guztiak jarraitu behar 
zuten pentsatzen bera diktadore onegilea zela, humanista handia buruan bere herriaren zoriona 
besterik ez zuena. Alemaniarentzat, juduentzat eta munduarentzat prestatzen ari zena publikoaren 
aurrean disimulatuko zuen fikziozko film batekin errealitatea ezkutatu nahi zuen Hitler-ek.”7 

Riefenstahl filma montatzen ari zela ere jarraitu egiten zuen Alemanian zehar SA-ko 
ezkerreko kideen purgak. Testuinguru honek garrantzia du filmaren esanahiez jabetzeko, 
“interpretazioaren” kapituluan ikusiko dugun bezala. 

                                                 
6 Alderdi naziak horrelako indarra nola hartu zuen laburbiltzeko R. Gubern-en hitzak dakarguz: “El nazismo fue, en 

síntesis, una reactivación revanchista del autoritarismo prusiano y del despotismo imperial anteriores a la derrota 
militar de 1918, inyectados con fuertes componentes emocionales racistas y nacional-populistas, capaces de 
seducir, en plena crisis económica y social, a las oligarquías capitalistas atemorizadas y a las desesperanzadas y 
deterioradas clases medias y obreras, con un proyecto de unidad pangermánica y de regeneración política, 
superador de las viejas fórmulas del liberalismo y del marxismo, consideradas como dos lacras de origen judío. En 
aquel contexto socioeconómico, no ha de extrañar que el nazismo sedujese principalmente a las clases medias, a los 
desocupados y a los jóvenes ante un futuro incierto, mientras Wilhelm Reich ha hecho notar también que los 
contingentes de sus tropas de asalto S.A. (Sturm-Abteilung) se reclutaron principalmente entre obreros 
desempleados o muy jóvenes.” GUBERN, R., (1989 b) 83-84 or., lan hau aipatuz: REICH, Wilhelm (1969): The 
Mass Psychology of Fascism. Penguin Books, Harmondsworth, 131 or. 

7 INFIELD, Glenn (1978): Leni Riefenstahl et le 3e Reich. Seuil, Paris, 94 or. 
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8.1.2 Filma egiteko baldintzak 

Riefenstahl-ek bere memorietan kontatzen duenez Hitler-ek asko miresten zituen bere 
mendiko filmak, Fanck zuzendariarekin egindakoen artean Mendi sakratua, eta berak 
zuzendutako Argi urdina batez ere. Naturaren jatorrizko indarrekin kontaktua, sentimendu 
elementalen arteko gatazka, guzti hau mistikotasunez islatzen zuten film horiek, eta horrelako 
zerbait berarentzat egitea nahi zuen Hitler-ek.8 

Baina Alderdiko partaide asko ez zegoen batere ados enkargu hura Riefenstahl-ek 
egitearekin: Hasteko Alderdiko filmgileek ezin zuten ulertu beraiei nola ez zitzaien agintzen lan 
hura, bestalde Riefenstahl ez zen Goebbels-ekin, Reich-eko Propaganda Ministroarekin, ondo 
konpontzen, eta gainerako kide askok ez zuen begi onez ikusten emakumea zelako erabat 
gizonezkoena zen munduan.9 Horrela, Welch-ek dioen bezala gauza ironikoa da Goebbels-ek 
propagandari ematen zion garrantzia ondoen adieraziko zuen filma bere desioen aurka 
produzitutako Gogoaren garaipena izatea.10 

Hitler-ek Riefenstahl-i egin zion lehen enkargua 1934ko Kongresua barik 1933koa filmatzea 
izan zen. Lehenengo okasio honetan Riefenstahl Kongresua hasi baino hiru egun lehenago 
enteratu omen zen egin behar zuenaz, antza denez Propagandako Ministeritzak ez zuelako 
ahalegin handirik egin Hitler-en esana betetzeko. Alderdiarentzako lehen film hura egiteko 
zailtasunak amaigabeak izan zirela kontatzen du Riefenstahl-ek.11 Hitler-ek jakin zuenean zer 
gertatu zen agindu zion berriz ez zela hura errepikatuko eta baita ere berak egingo zuela 
hurrengo urteko Kongresuaren filma. Berak ez omen zuen interes txikienik horretarako eta 
bururatu zitzaion irtenbidea zen berak produzitzea filma eta beste batek zuzentzea. Bide batez 
Hitler-en insistentziatik ahal zenik eta gehien urruntzeko, kanpoan, Espainian filma egiteko 
aukera aprobetxatu omen zuen eta kongresuaren filmaren ardura beste zinegile bati pasatu, 
Walter Ruttmann dokumentalgileari, Berlin, hiri handi baten sinfonia famatuaren egileari.12 
                                                 
8 Ez zen izan bakarrik Hitler Riefenstahl-en estiloaren miresle, Batikanoak ere eskatu zion berarentzat lan egiteko. 

Riefenstahl: “Este ofrecimiento me sorprendió extraordinariamente, porque soy protestante. En la conversación con 
el eclesiástico, supe que La luz azul había causado una fuerte impresión en el Vaticano. Sobre todo era el aspecto 
místico de la película lo que tanto atraía a los hombres de la iglesia. Le dije que lo pensaría.” RIEFENSTAHL, 
Leni (1991): Memorias. Lumen, Bartzelona, 106 or. 

9 RIEFENSTAHL, L., o.c. 106-160 or. Kontatzen du Goebbels-k maitaletzat nahi zuela eta berak ezetz esan ziola. 
Goebbels-ek ez omen zion inoiz barkatuko umilazio hura.  

10 WELCH, David (1983): Propaganda and the German Cinema, 1933-1945. Oxford University Press, 148 or. 
11 Riefenstahl: “A partir del segundo día, el rodaje fue una tortura. Dondequiera que nos colocásemos, éramos echados 

por los hombres de las SA o de las SS. No teníamos ningún documento acreditativo y no podíamos oponer 
resistencia.” Bere kontrako intrigak ere ba omen zeuden. Nola edo hala amaitu zuen filmari Sieg des Glaubens, 
«Fedearen garaipena» deitu zion, 5. Kongresu naziaren izen ofiziala. RIEFENSTAHL, L., o.c. 142 or. 

12 Riefenstahl-ek kontatzen du ez zegoela batere seguru Ruttmann lan horretaz arduratzeko prest egongo ote zen 
komunista baitzen, baina pozarren hartu omen zuen enkargua. Dokumentala nola egin zitekeen komentatuz, “dijo 
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Ruttmann-ek baietz esan zion baina geroago prestatutakoa erakutsi zionean haren materialak ez 
zuela balio pentsatu omen zuen, eta Hitler berriz ere presionatzen ari zela berak egin zezan. 
Hitler-engandik lortu omen zuen baketan utziko zutela ekitaldiak nahi zuen bezala filmatzeko eta 
ondoren muntaketa egiteko, eta filma ez zuela inork ikusiko amaituta egon arte. 

Aste bi baino gutxiago falta ziren Kongresua hasteko, eta denbora horretan Riefenstahl gai 
izan zen laguntzaile kopuru handia bildu eta filmaketarako tramankulu ugari prestatzeko.13 
Bestalde, dirudienez, inguru guztiak mugitzen zituen norbaiten laguntza derrigortzeko.14 

                                                                                                                                                
que con discursos y desfiles era imposible hacer una película interesante. El veía el rodaje del congreso del partido 
sólo como el último tercio de la película, mientras que la parte principal debía mostrar la ascensión del NSDAP, es 
decir, la manera en que a partir de siete hombres se originó en pocos años un partido tan grande. Yo no estaba 
convencida, pero Ruttmann me aseguró que él podía componer en forma impresionante aquella parte, a base de 
tomas filmadas de noticiarios semanales, periódicos, carteles y documentos, al estilo de las películas rusas. Mi 
respeto por la capacidad de Ruttmann era tan grande que mis dudas se desvanecieron.” RIEFENSTAHL, L., o.c. 
148-149 or. Beste leku baten hau dio: “Debía filmarse como lo ve un artista, no como lo ve un político, de eso se 
trataba; Hitler no quería una película política, sino una película artística, y eso es lo que salió. Yo no sabía que era 
capaz de conseguirlo. Si no había querido hacerla no fue por razones políticas sino porque no me sentía capaz, era 
una misión casi imposible.” MÜLLER, R., aipatutako dokumentala. 

13 Riefenstahl: “No era fácil hacer, a base de discursos, desfiles, y otros actos semejantes, una película que no 
aburriese a los espectadores. Pero introducir un argumento habría resultado ridículo. No encontré otra solución que 
la de hacer que se filmasen los acontecimientos documentales de la manera más polifacética posible. Lo más 
importante era que se captasen de un modo no estático sino dinámico.” RIEFENSTAHL, L., o.c. (1991) 153 or. 
Bestalde hau dio Barnouw-k prestakuntzez: “Nunca antes se había dado semejante movilización y despliegue de 
recursos humanos y de maquinarias. Antes de que pasara mucho tiempo, la directora reunió un personal de 120 
colaboradores entre los que se contaban dieciséis camarógrafos principales con sus asistentes y técnicos. Treinta 
cámaras y cuatro camiones con equipos para registrar el sonido debían intervenir en las operaciones. A Leni se le 
asignaron veintidós automóviles con sus respectivos chóferes y fuerzas policiales uniformadas. (...) Mientras tanto, 
con incontenible impulso y con gran sentido de los detalles, Leni Riefenstahl -que tenía entonces treinta y dos 
años- determinaba los lugares en que debían situarse las cámaras y los movimientos de todo su personal; siguiendo 
instrucciones suyas, el municipio de Nuremberg construyó en una escala sin precedentes puentes especiales, torres, 
rampas. En el Luitpoldhain se instaló un ascensor eléctrico que permitía a un camarógrafo elevarse a 40 metros de 
altura en cuestión de segundos. Junto a la plaza Adolf Hitler se construyó una rampa en el nivel de un segundo piso 
a fin de que una cámara pudiera seguir los movimientos de las tropas en marcha, mientras, por otro lado, se las 
filmaba desde lo alto. Leni disponía de un camión de bomberos y desde los treinta metros de altura a que llegaba su 
escalera extensible un camarógrafo podía remontarse sobre los tejados y monumentos de Nuremberg, muy por 
encima de las tropas que marchaban con sus banderas. Otras empresas de servicios públicos también pusieron a 
disposición de la directora vehículos equipados con escaleras extensibles. Prever el desarrollo de los sucesos y 
calcular la manera de cubrirlos cinematográficamente eran operaciones que marchaban juntas. En un campo, debía 
desarrollarse un inmenso desfile de hombres portadores de palas -las fuerzas del trabajo- que marcharían ante 
Hitler y que se formarían luego en un orden perfecto para escuchar el discurso del líder, una exaltación al trabajo. 
Se habían instalado rieles especiales para las cámaras, a fin de que éstas pudieran filmar a los hombres desde el 
interior de sus filas. Se había construido una plataforma en el lugar preciso en el que aquellos hombres presentarían 
su saludo al Führer al alcance de la vista. Había cámaras en los techos altos de la ciudad, en los campanarios de las 
iglesias y también en las zanjas laterales de los caminos de acceso. Todos los camarógrafos habían recibido 
uniformes de tropas de élite, pues el jefe de la plana mayor opinaba que la presencia de hombres con ropas civiles 
restaría, “solemnidad a la ocasión.” BARNOUW, E., o.c. 91-93 or. Masen mugimenduak filmatzeko Leni 
Riefenstahl-ek montakarga moduko bat instalarazi zuen bandera eusten zuen mastil baten: “La administración de la 
ciudad rehusó primero la autorización, pero mediante la ayuda de Albert Speer pudo incorporarse el ascensor en el 
asta de la bandera.” RIEFENSTAHL. L., o.c. 153 or.  Honek ere kontrako saioak ekarri zizkion alderdiko beste 
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8.2 Estiloa 

8.2.1 Segmentazioa eta konprentsioa 

8.2.1.1 Segmentazioa 

Filmaren zatiketa erabakitzean Leonardo Quaresima-k egiten duena jarraitzen dugu.15 Berak 
dioenez Gogoaren garaipenak hamabi «kapitulu» ditu, guk segmentuak deitzen ditugunak. 
Segmentu bakoitza beltzerako fundituaz banatzen da bestearengandik, behin izan ezik, 
laugarrenetik bosgarrenera pasatzean, hemen kateatua erabiltzen baita. Segmentu batzuk 
sekuentzia bat baino gehiagotan zatitu ditugu, nolabaiteko irizpide tematiko edo narratiboa 
erabiliaz. Film honetako sekuentziak luzeak dira, ekintzekin kointziditzen dutenean ekintza hori 
zeremonia edo ospakizuna baita, eta egilea asko luzatzen da horien erakusketan. Aipatutako 
zatiketari guk blokeena gaineratzen diegu, segmentuak bilduz hiru bloke edo zati nagusitan. 
Ondokoa da banaketa: 

LEHEN ZATIA 

1. Hitler Nuremberg-era heltzen da. 

1.1. Hegazkina laino artean eta hiri gainetik. Lurra hartzen. Hitler hegazkinetik jaisten da pozarren 
eskuak jasota dagoen jendeak itxaroten duelarik. 

1.2. Hitler kotxe gainean hiri erdirantz zuzentzen da albo bietan jendetza ilara zabalak daudela. 
Kotxea Deutscher Hof hotelaren aurrean geratzen da. Führer-a barrura sartzen da. Leihoan azaltzen 
da jendetzaren saludoei erantzuteko. 

2. Kontzertua Hitler-en ohorez Deutscher Hof-aren aurrean. 
                                                                                                                                                

buru batzuen aldetik kongresuaren armonia hausten zuela ta. Ford-ek hau dio: “Les représentants du parti firent 
démonter cette astucieuse installation sous prétexte qu’elle rompait l’harmonie de la fête et qu’elle risquait de 
détourner l’attention des congressistes. Non seulement les services du Dr. Goebbels ne faisaient rien pour airer les 
cinéastes, malgré la promesse formelle du ministre, mais encore ils s’employaient à empêcher toute initiative et à 
entraver autant que possible le travail des operateurs. A force d’energie et de ténacité, grâce au dévouement de ses 
techniciens, la productrice-réalisatrice réussit néanmoins à fixer les différents aspects du congrès sous les angles de 
prise de vues les plus efficaces.” FORD, Ch., o.c. 72-73 or. 

14 Infield-ek dioenez ez zen erraz Leni Riefenstahl-i ezetz esatea. Emil Schünemann  zinegileak erantzun omen zion 
ez zuela filman parte hartuko, berarentzat duintasunaren kuestioa zela ta. Riefenstahl Zinemaren elkarte 
naziolaneko zuzendariari, Goebbels-ek zinema aleman osoa kontrolatzeko martxan jarriari, zuzendu zitzaion kontu 
horrekin, eta elkarte honek zinegileari galdetu ea zer esan nahi zuen “duintasun” hark. Schünemann-ek  hitzen 
zentzuarekin jokatu behar izan omen zuen salaketaren ondorioetatik libratzeko: Zinegilearen benetako arrazoia 
filma egin nahi ez izateko horrelako propagandarik egin nahi ez izatea omen zen, baina gobernuaren elkarteak 
arrazoiak eskatzean emakume baten aginduetara lan egiteko ez zegoela prest erantzun omen zuen, eta horrela 
libratu Gestapo-aren hatzaparretatik.  INFIELD, G., o.c. 100-104 or.  

15 QUARESIMA, Leonardo (1984): Leni Riefenstahl. Il Castoro Cinema Saila, Nuova Italia, Florentzia, 53 or.. 
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Kontzertua eta geroko banda militarraren saioa gauez egiten da, antortxen argipean. 

3. Nuremberg itzartzen da; Kongresuko parte hartzaileen denden hirian itzarketa; desfile 
folklorikoa. 

3.1. Hiriaren irudiak egunsentian. 

3.2. Itzarketa kanpamenduan. Gizonak garbitzen, jaten. Hitlerjugend-aren (Hitler-en gazteriaren) 
kanpoa. Gazteak jolasten. 

3.3. Desfile folklorikoa. Hitler-ek jantzi tradizionalez dauden partaideetako batzuk agurtzen ditu. 

3.4. Deutsche Arbeistfront-aren unitateren bati errebista pasatzen dio Hitler-ek. 

3.5. NSDAP-ko zuzendaritzako partaideek Deutscher Hof hotela uzten dute. 

4. Alderdiaren kongresuaren apertura Luitpold Aretoan. 

Oradoreen aurkezpena (besteen artean Hess, Rosenberg, Todt, Streicher, Goebbels) Beren 
hitzaldietatik hartutako pasarte laburrak azaltzen dira. 

BIGARREN ZATIA 

5. Lan zerbitzuko partaideen bilera Zeppelin estadioan. 

“Laneko soldaduaren” zinegitea. Hitler-en diskurtsoa. 

6. SA-koen batzarra eta Lutze-ren hitzaldia 

Gertakizun hau gauez burutzen da, suzien argipean. 

7. Hitlerjugend-aren bilera estadioan. 

Hitler heltzen da, gazteen aldrak aklamatua. Führer-aren hitzaldia. Hitler-ek kotxean uzten du 
estadioa, ibilaldian jendetza agurtuz. 

8. Wermacht-aren (ejerzitoaren) desfilea. 

HIRUGARREN ZATIA 

9. Hitler-en gaueko diskurtsoa Zeppelin estadioan. 

Alderdiko kideak plazara jaisten dira banderarekin. Führer-aren diskurtsoa. Antortxada. 

10. SA (Sturm Abteilung) eta SS-koen bilera Luitpold Estadioan. 

Hitler, Himmler eta Lutze omenaldia egiten eroritakoei. Führer-aren hitzaldia. Banderaren 
kontsagrazioa. 

11. Zenbait unitateren martxa (SA, SS, etab.) Nuremberg-eko kaleetan. 

12. Kongresuaren amaiera Luitpold Aretoan. 

Hess-en aurkezpena. Hitler-en diskurtsoa. Hess-en konklusioa: «Die Partei ist Hitler, Hitler aber ist 
Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler Sieg, Heil.» Filmean esandako azken hitzak dira. 
Azkenengo irudiak bandera erakusten du gurutze gamatuarekin, eta honi lotzen zaio gaininpresioz 
SA-koen kolumna bat martxan. 
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8.2.1.2 Konprentsioa 

Ondoren egingo dugu sekuentzien irakurketa bat filmak ikuslea nola “emozionatzen” duen 
adieraziz. Emozio hori sentimendu patriotiko sakonenen espresioarekin lotuta dago. Laburbilduz 
lehenengo partea Hitler heltzen, berari egiten zaion harrera, eta Kongresua egiteko prestakuntzez 
ari da. Bigarrenean Kongresua martxan doala frogatzeko elementuak eskaintzen dira. Eta 
hirugarren partean jarraitzaileen elkartea “sakralizatuta” geratzen da, amaieran prest egonik 
kideak beren misioari ekiteko. 

Parte bakoitzean tartekatzen dira atal formalagoak eta informalagoak, serioagoak edo erritual 
handiagokoak eta festa girokoak, gauekoak eta egunekoak. Atal formaletan ez dugu ikusiko 
jendea barreka edo norbait irrifarre bat egiten ere, eta ordena eta mugimenduen koordinazioa 
perfektua izango da, eta jende guztia uniformatuta ikusiko dugu. Aldiz, atal festiboagoetan 
ohikoa da jendearen mugimendu espontaneoagoa, barrea, algara eta desordena, nahiz eta ez izan 
gehiegizkoa, uniformez eta zibilez jantzitako jendea nahastuz. 

Lehenengo zatia 

Zati honetan erritmoa altu hasten da ondoren beherantz eginez, azken unean berriz gorantz 
doalarik. Jai giroa, komunitate bizitza eta kidetasuna dira nagusi atal honetan. Kongresuari 
sarrera ofiziala eginez amaitzen da. Ikus ditzagun sekuentziak banan banan. 

1.1. Hitler hegazkinez heltzen 

Hasierako sekuentziak badu halako solemnitate berezia, Hitler hegazkinez heltzen denean 
Nuremberg-era. Badirudi zeruetatik norbait datorrela herritarrekin bat egitera. 

1.2. Herritarrak Hitler-i harrera egiten 

Heldu ondoko sekuentzia honetan Hitler-i egiten dioten harrera ikusten dugu. Hitler-en 
begietatik bezala ikusten ditugu herriko kaleak, etxeak, jauregiak banderaz beteta, nekazariaren 
estatua mokotik ur txorroa darien ahate birekin, emakume bat hurbiltzen zaio umea besoan 
daramala agurra egiten, emakumeak zapia astintzen, leihoan dagoen katua bera ere bueltatu 
egiten da Hitler-i begiratzeko, leihoetan jendea agurka, pendoi luzeak eskegita posteetan, 
hotelera heldu eta leihotik agurtzen du jendetza. Harreraren jardun nagusia agertzen zaigu 
anekdota txikiz beteta.16 

2. Kontzertua gauez 

                                                 
16 Quaresima-k dioenez hemen “ekintza aurrera joan ahala, segmentu “anekdotiko” eta “nobeleskoak” biltzen dituen 

tipo narratiboko erregistroa proposatzen zaigu.” QUARESIMA, L., o.c. 57 or. 
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Bigarren segmentuan kontzertua burutzen da gauez Hitler aurkitzen den hotelaren aurrean 
baina bera ez da behin ere ikusten. Sua azaltzen da motibo moduan atal honetan lehen aldiz. 

3.1. Nuremberg itzartzen 

Hiria ikusten dugu egunsentian, lehen bizitza zeinuak Vertov-en Kameradun gizona filmean 
bezala edo Ruttmann-en Berlin-en. Baina Quaresima-k dioen moduan hemen ez da metropolia 
itzartzen, komunitatea baizik, leihotik ikusten den etxe erdiarotarren teilatutik irteten den keak 
adierazi bezala.17 Bere iragan industriaurrekoari lotutako komunitatea da itzartzen dena. 
Kamerak orain inguratzen eta laztantzen ditu hiriko zenbait motibo, kanala, zubiaren arkua, 
uretan doa suabe-suabe. Hiria aurkezten zaigu lirikoki. Halako baten eliza eta dorreen 
suabetasunari kanpamenduko denden uniformitate perfektua gainjartzen zaio kateatuz. 

3.2. Kanpamendua itzartzen 

Akanpa-denden hirian gazteria hitlerianoaren eszenak azaltzen dira batez ere, eta gaztetxoek 
danborra jo ondoren himnoa entzuten da, «Zutik! egunsentia dator!» Wagner-en Nuremberg-eko 
maisu kantariak -etik ateratakoa. Atal honetan poza da nagusi, jendea jostatzen ari da, mutilak 
disfrutatzen, jolasten, burrukan, barreka daude. Infield-ek dioenez,18 «Leni Riefenstahl gazteen 
gorputz muskulatua glorifikatzen geratzen da», eta Gubern-ek aipatzen du eszena horiek joera 
homosexual argikoak direla.19 

Quaresima-ren ustez hemen irudiak enkuadratzeko eredu sobietar “heroikoa” erabiltzen da 
zenbait lekutan. Beronen ustez bada enkuadre bat behetik gurditik egurra jaisten laguntzen duen 
gizonarena.20 Dokumental tradizionalaren moduko bilakaera du, eta ikuspuntua edozein 
partehartzailerena bezalakoa da. 

3.3. Desfile folklorikoa 

Segmentu honetan Hitler-ek desfile folklorikoaren partaideak agurtzen ditu. Tarketatu egiten 
dira desfilearen irudiak, ikusten ari diren pertsonak, zenbait detaile anekdotiko azaltzen da, 
adibidez mutikoa ikusten da postean gora hobeto ikusteko ahalegina egiten, eta neskatila sagarra 
jaten. Guzti hauei tarteka Hitler-en irudiak desfilatzaileei eskua ematen eta zenbait kunplimendu 
egiten. Hala ere, Infield-ek azaltzen duenez buruzagia lagun azaltzen bada ere, ez dela 

                                                 
17 QUARESIMA, L., o.c. 58 or. 
18 INFIELD, G., o.c. 116 or. 
19 GUBERN, R., o.c (1989 b) 105 or. 
20 QUARESIMA, L., o.c. 59 or.  
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beraietakoa sentiarazten die, distantzia mantentzen du, eta Leni Riefenstahl-en kamarek hori 
gailentzen dute.21 

3.4. Deutsche Arbeistfront-aren (langile frontearen) unitate bati errebista pasatzen dio 
Hitler-ek 

Langile Fronteko kideei egiten die saludoa oraingoan Hitler-ek. Quaresima atal honetan 
erabiltzen den ikuspuntuan fijatzen da eta zera dio, ikuspuntu arruntena hor azaltzen den kide 
hipotetiko batena dela, ilaren barrutik eszena ikusten ari denarena. Eta hau gaineratzen du: 

Halako baten Hitler bera da gazte batengana zuzentzen dena, atzean, besteen artean 
dagoenarengana. Egintzak sintetizatzen du sekuentzia osoaren zentzua: Hitler-ek zuzen hitz egin 
ahal dio edonori.22 

3.5. NSDAP-ko zuzendaritzako partaideek Deutscher Hof hotela uzten dute. 

Kotxeetan joaten ikusten ditugu alderdiburuak, Kongresuaren sarrera egiteko asmoz. 

4. Alderdiaren kongresuaren apertura Luitpold Aretoan 

Oradore batzuen esatekoak entzuten ditugu (Hess, Wagner, Rosenberg, Dietrich, Todt, 
Reinhardt, Darré, Streicher, Ley, Frank, Goebbels, Hierl).  

Enkuadre fijoak azaltzen dira, estatikoak, bakoitzean hizlari bat aurretiaz bere izena agertu 
ondoren (Quaresimak dio grafiak didaskalia espresionista batzuen antza duela). Konbinatzen 
dira hizlarien diskurtsoak eta erantzunak, zaratak, onarpen oihuak, txaloak. Helburua, 
Quaresimak dioenez, telebistarik ez zegoen garaiko publikoari alderdiaren eta Estatuaren 
hierarkia berria aurkeztea da.23 

Besteak beste, Rudolf Hess-en hitzaldia da hemen aipagarriena, ze Hitler eta Alemania gauza 
bera izatearen ideia finkoa hemen azaltzen da lehen aldiz esplizituki filmean. Hau esaten du 
Hess-ek: «Ene Führer, zu zara Alemania!. Zuk aktuatzen duzunean, nazioak aktuatzen du. Zuk 
juzkatzen duzunean, herriak juzkatzen.» Bide batez honekin sujeritzen zen “aizto luzeen gauean” 
gertatutakoa ere herri aleman osoaren epaia zela. 

Bigarren zatia 

Zati honetan 5. atala oso formala da, eta besteak informalagoak, batez ere azkena. Erritmoa 
oso altua lehenengo bietan eta beherantz hasten da 7.enean ondoren gehiago jaisteko 8.enean. 

                                                 
21 INFIELD, G., o.c. 116 or. 
22 QUARESIMA, L., o.c. 60 or. 
23 Idem. Ikertzaile honek dioenez normalean hauxe kontsideratu ohi da film osoko parterik ahulena. 
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5. Lan Zerbitzuko partaideen bilera Zeppelin estadioan 

Lehen gaueko kongresu hasieratik hurrengo eguneko zeremonietara pasatzen dela dirudi 
hemen. Filmeko erritualen barruan sekuentzia hau nabarmentzekoa da. Lan Zerbitzuko 52.000 
kidek desfilatzen du, Konstantin Hierl buruzagiak aurkeztu ondoren Hitler-i, beren palak lepoan 
hartuta fusilak bailiren. Infield-ek esaten duen moduan eszena honek oso ondo prestatuta behar 
zuen, eta agian errepikatu ere egin zen, talde haiek oso ondo egiten baitzituzten mugimenduak, 
armak aurkezten dituzten soldaduak bezala, diziplina perfektuaz, jestu zehatzez.24 Gubern-ek ere 
gauza bera dio, «partaideek zuzendariak kontu handiz entseiaturiko eta planifikaturiko eszena 
interpretatzen dutela.»25 Errituzko esaldiz beteta dago Hitler eta langileen arteko harremana. 
Orkestak musika melankolikoa jotzen du: «Banuen kide bat». Ondoren Hitler-ek hitzaldia 
eskaintzen die eta azkenean berak agindu balu bezala Lan Zerbitzuko formazioak desfilatzen 
hasten dira. 

Izaera errituala zenbait elementutan islatzen da: Mugimenduak, keinuak, pentsatuak dira, ez 
espontaneoak, postura jakinak erakutsiz: aurpegi guztiak alde batera begiratzen daude, (Hitler-
engana suposatzen da) abesten dutenean ere, esku biak palaren manguan eutsita edukitzeak 
kristau erlijioarekin lotutako otoitz egiteko keinuak ere badakartza gogora. Mugimenduen 
mekanikotasun hau kideek galdera-erantzunen jokoaren “errepresentazioa” egiten dutenean ere 
nabaritzen da. Leku batera dituzte zuzenduta begiak eta astiro mugitzen dute aurpegia galdetzen 
dienaren alderantz, unearen izaera sakratua ez haustekotan. 

Zeremoniak badu bere “sermoia” ere, hau da, Hitler-en hitzaldia, non erakunde berriaren 
fundazioa ziurtatzen den, Alemaniarentzat duen garrantzia azpimarratuz. «Etorriko da garaia 
aleman bat ere ezin izango dena nazio honetako komunitatean sartu aurretiaz ez bada pasatzen 
zuen komunitatetik», adierazten die. Komunitate kontzeptua ez da alferrik aipatzen. Eta abestiak 
ere baditu, partaidetasun berezi horren sentimendua adierazteko. 

Muntaketari buruz nabarmentzekoak dira hitzak, esaldiak eta irudien arteko solapamenduak. 
Hitz bat entzuten dugu dagokion irudia azaldu orduko, tronpeten edo danborren soinua tresna 
hauek irudian azaldu orduko, eta ondoren esaldiak jarraitzen du beste irudi baten gainean jarrita. 
Galdera-erantzunen jokoan ere horrelako solapamendu ugari dago. 

6. SA-koen batzarra eta Lutze-ren hitzaldia 

Viktor Lutze SA erakundearen buruzagi berria zen, “aizto luzeen” purgaren ostean jarririkoa, 
eta Kongresuan finkatu egin behar zen buruzagitza hori. Gauez burututakoa da zeremonia, “su 
garbitzailearen” motiboak lagunduta. 

                                                 
24 INFIELD, G., o.c. 121-122 or. 
25 GUBERN, R., o.c. (1989 b) 106 or. 
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7. Hitlerjugend-aren (gazteria hitlerianoaren) bilera estadioan 

Aurrekoarekin kontraste handia egiten du sekuentzia honek. Aurpegi freskoek eta inozenteek 
betetzen dute pantaila. Hitler heltzen denean gazteek zantzoka aklamatzen dute. Lehen aldiz 
filmean Hitler-ek emozio handia espresatzen du, eta gazteei zuzendutako hitzaldiaren zati ona 
azaltzen da. Hau esaten die, besteak beste: «Zuek zarete gure haragiaren haragi, gure odolaren 
odol eta zuen izpirituak darama guk daukagun ideal berbera.» 

Atal honetan ikusten duguna da buruzagiaren gurtzaren modukoa. Gazteriak baditu bere 
formazioak eta egoteko ordenamendua, baina beste erakundeekin gertatzen dena baino askoz ere 
informalagoa, eta festiboagoa da. Goebbels katalejoekin azaltzen da mutil talderen bat ikusi eta 
haien jokoez barre egingo balu bezala. Honela izaera espontaneoagoa hartzen du sekuentziak. 
Hitler da gazteria honen idoloa eta eredua, Baldur von Schirach Hitlerjugend-aren buruak esaten 
duen bezala. Lehen atalean kaleko jendearen lotura Hitler-ekin ikusi badugu hemen ere lotura 
izugarria adierazten da kaudiloarekin. Quaresimak esaten duenez buruzagiaren presentziak 
sortzen duen inpaktu emotiboa, kontrastearen bidez eraikita dago: sekuentzia mutilen lehen 
planoekin eta detaileekin hasten da eta gero pasatuko da hori gehien karakterizatzen duten 
irudietara: estadioa eta manifestazioa bere osotasunean.26 

8. Wehrmacht-aren (ejerzitoaren) desfilea 

Filmaren barruan sekuentzia hau betegarritzat har daiteke, bere buruz garrantzi apartekorik ez 
duena erritmoan jaitsiera egiteko ez bada.27 

Hirugarren zatia 

Hemen dago filmaren erdigunea kontsidera daitekeena. Hementxe dago formalismo 
handienaz egindako atala, 10a, eta 9ak eta 12ak ere gradu altua dutela pentsatu behar da, aldiz 
11.enean, kaleko desfilean festibotasuna delarik nagusi. Erritmoaren aldetik partearen hasieran 
gorantz doa 10ean gailurra hartzen duelarik, seguru aski film osoko altuena, ondoren 11.enean 
jaitsi egiten da eta 12.enean berriro gorantz amaiera egiteko. 

9. Hitler-en gaueko diskurtsoa Zeppelin estadioan 

                                                 
26 QUARESIMA, L., o.c. 60-62 or. 
27 Eguraldi txarragatik Ejerzitoaren desfilearen irudiak ez ziren onak. Riefenstahl-ek kontatzen duenez ez zituen 

jasoketa haiek sartu nahi filman. Baina general batek bisita egin zion eta Wehrmacht-ak nahitaez azaldu behar zuela 
adierazi. Hitler bera ere, nahiz eta askatasun osoa izango zuela filma egiteko aginduta egon, etorri zitzaion eskatuz 
jasoketa berri bat sartzeko filmaren hasieran, leku askotatik jendearen desioak heldu zitzaizkiola ta. Riefenstahl-ek 
kontatzen duenez lortu zuen hori ez egitea, eta ordez proposatu zion Hitler-i aparteko film laburra filma zitekeela 
ejerzitoarentzat hurrengo urtean. RIEFENSTAHL, L., o.c. (1991) 155-157 or. 
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Banderen kontzentrazio ikusgarria burutzen da hemen gauez, gurutze gamatuak eta beste 
sinboloen erakusketa aparta eginez. Hitler tribunatik mintzatzen da arrano handi argituaren irudi 
azpian, eta egiten duen hitzaldia filmean agertzen direnen artean txundigarriena da. (Ikus 
sekuentzia honen interpretazioa azken atalean) 

10. SA eta SS-koen bilera Luitpold estadioan 

Segmentu hau da film osoko ikusgarriena. Hiru gizon, erdikoa Hitler delarik, formazio 
erraldoietan kontzentraturikoen bitarteko pasilotik doazela ikusten ditugu “odol banderari” 
omenaldia egitera. Ondoren zelaiko pasiloetatik desfile perfektuak burutzen dituzte tropek beren 
estandarteekin, eta amaieran Hitler-ek hitzaldia egiten du “alderdi barruko traizioa” aipatuz, 
berak agindutako hilketak justifikatzeko modu aparta. Eta azkenez erritual berezia betetzen du 
Führer-ak «odol-banderaz» batailoi bakoitzaren bandera ikutuaz. (Ikus sekuentzia honen 
ikuspuntua eta interpretazioa) 

11. Zenbait unitateren (SA, SS, etab.) martxa Nuremberg-eko kaleetan. 

Hainbeste erritualen ostean segitzaileen komunitatea sendotu ondoren komunitate 
zabalagoarekin, herria edo nazioarekin bat egin behar da. Herriaren gidari berriak Nuremberg-
eko kaleetan desfilatzen ikusten ditugu, jendearen aklamazioak jasoaz. Taldeen desfilaketa 
perfektua da, ugariak dira leku ezohikoetatik eginiko jasoketak, batailoiak mugimendu zehatzez 
mugitzen ikusten ditugu, musikaren konpasen erritmora. 

Sekuentzia honetan aurrekoan lortutako dimentsio goi mailakoa jaitsi egiten da eta 
hurbilagoko esperientziaren eremura itzuli. Hasieran sinboloekin eta mitoarekin lotuta egongo da 
jasoketa: Kamera joango da pikatua eginez suabe-suabe bandera handien azpitik Nuremberg-eko 
kaleetako martxa hasiera agertu baino lehen. Azken trapua badirudi altxatu egiten dela, teloia 
bezala, eta desfilearen atmosfera jai girokoan sartzen gaitu. Berriro ere esperientzia arruntaren 
arloan gaude. Ikuspuntua etengabe aldatzen da, baina gehienetan edozein ikuslerena bezala har 
daiteke, leihoetatik begira ari direnena, edo martxan parte hartzen duen edozeinena. Egintza 
anekdotiko zenbait azaltzen da berriro. 

Muntaketa lan handia dago hemen, teilatu eta zubietan jarritako kamaren jasoketak erabiltzen 
dira, eta Quaresima-k dioenez «angeluen jokoek, iraupenak, eta martxan doazen taldeen 
ezaugarri geometrikoek efektu sinfoniko modukoa sortzen dute, konposizio abstraktuak 
azalduz.» Berak dioenez badaude famatuak diren plano batzuk, adibidez lehenengo itzalak 
ikusten ditugu formazio perfektuan mugitzen eta ondoren azaltzen zaigu ilara uniformatuen 
martxa. 

12. Kongresuaren amaiera Luitpold Aretoan 
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Azken sekuentzia edifizio barruan burutzen da. Kaleko aklamazioaren ostean kideak bildu 
egiten dira, buruzagiak alderdiaren historia gogoratzen du eta oraineko misioaz eta betebeharrez 
hitz egiten die. Aginduak zinatuta geratzen dira. Sekuentziaren amaieran jendeak «Horst Wessel 
Lied» alderdiaren himnoa kantatzen du. Batasuna lortu da, eginbeharrekoa argi utzi da, eta 
pantaila betetzen duen gurutze gamatuarekin lotutako kateatu segikoak SA-koen kolumna bat 
martxan doala ikusten uzten du, beren misioa kunplitzera. 

8.2.2 Eszena-jartzea 

Analizatu ditugun film guztien artean honen Eszena-jartzeak sortu du diskusio gehien, 
eztabaida hau filmari dokumentalaren estatutua eman ala ez auziarekin lotua agertuz. 
Eztabaidaren hasierako metxa Riefenstahl berak piztu zuen seguru aski, gerraren ostean 
defendatzen aritu zenean hau ez zela propagandazko filma, berak zegoena jaso besterik ez zuela 
egin, eta ez zela aritu inolako Eszena-jartzearik egiten aldarrikatu zuenean. 

 Baina ikertzaile batek baino gehiagok hartuko zien neurria Riefenstahl-en hitzei, batez ere 
filma egin bezain laster berak filmaketari buruz idatzitako txostena ezagutu ostean. Idatzi 
horretan Riefenstahl-ek zera zioen, Kongresua ez zela prestatu jendetza ikusgarria biltzeko 
bakarrik, propagandako film ikusgarria egiteko ere egin zela baizik.28 Urteak igarota esango du 
masen erakustaldien prestakuntzak Hitler eta Albert Speer-en kontua izan zirela.29 Gauza da 
Riefenstahl-ek lehen kongresutik ezagutzen zuela Albert Speer eta arkitektu honek gauza asko 
berarentzat oso komenigarri ziren eran diseinatu zituela, banderen desfile itzel haiek esaterako.30 

Kracauer-ek filmaz egindako analisian Riefenstahl-ek bere idatzian esandakoa jaso zuen,31 
eta ordutik hona beste ikertzaile askok hor aurkitu du datua Kongresu osoa muntaketa handia 
zela esateko. Adibidez, Susan Sontag-ek uste du filma egiteko erabakiak Kongresu osoa Eszena-
jartzea huts bihurtu zuela eta horregatik zalantzan ipintzekoa dela filma ea “benetako 

                                                 
28 Riefenstahl: “Los preparativos del Congreso se hicieron en concierto con la preparación para la filmación, es decir, 

que el acontecimiento fue planeado no sólo como una espectacular reunión de masas, sino como un espectacular 
film de propaganda (...). Las ceremonias y los planes precisos de los desfiles, marchas y procesiones, así como la 
arquitectura de las salas y estadios, fueron diseñados en función de las cámaras.” RIEFENSTAHL, Leni (1935): 
Hinter den Kulissen des Reichsparteitagfilms. Zentralverlag der NSDAP, Munich, 176 or., hemen aipatua: 
GUBERN, R., o.c. (1989 b) 103 or. 

29 MÜLLER, R., aipatutako dokumentalean. 
30 Infield: “Speer sut utiliser les drapeaux, en particulier d’une façon que convenait parfaitement à Leni Riefenstahl: 

elle désirait en effet transfigurer les événements du Jour du parti. Elle choisit donc de se servir d’un certain nombre 
de «motifs», et surtout de la swastika (sous tous les angles possibles).” INFIELD, G., o.c. 108 or. 

31 KRACAUER, Siegfried (1987): De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Paidós, Bartzelona, 
284 or. (Arg. orig. Princeton University Press 1947) 
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dokumentala” den, filmatzen zuen guzti hura horretarako prestatua izan baitzen.32 Winston-ek 
arakatze lan handia burutzen du filmaren edizioan nola jasotzen diren planoak hemendik eta 
handik frogatzeko eta horrela Riefenstahl-en baieztapena, hura “historia” zela, “errealitatea”, 
“egia”, benetako filmaketarekin egina, etab. ukatzen du, eta honek ere “dokumentala” den 
zalantzan jartzen du. Galdera ironiko bat planteatzeraino heltzen da, ea Hitler benetan zegoen 
Nuremberg-en Seigarren Kongresu hartan.33 

Baina beste ikertzaile batzuk ez doaz hain urrun. Quaresimak ez du uste hainbesteko erlazioa 
zegoenik Kongresua eta filmaren arteko plangintzan. Bere ustez filmaketak ezin zuen «ordezkatu 
ebentuak bere baitan zuen balore errituala, bere espezifikotasuna eta bere pisua.» Dramaturgia 
liturgiko hori bazen zinemarik gabe ere. Zineak egiten duena da existitzen den horri dagokion 
forma filmikoa eman.34 Ondorioz Gubern-ek dio filma dokumentala eta propagandazko Eszena-
jartzearen hibridoa dela.35 

Dena den Sontag-ek aipatutako arrazonamendu horrek sakonera handiagoa duen arazo batera 
eramaten gaitu dokumentalen munduan. Ez-fikziozko filmetan ere gehienetan “prestatu” egiten 
da nola edo hala filmatu behar dena. Sontag-en argumentua jarraituz gero arazoak egongo 
lirateke orainarte aztertu ditugun hiru filmak ere “dokumental” deitzeko. Dena den erreparoa 
beste toki batetik etor daiteke, “propagandako” filma izatetik, eta beste film mota batzuentzat 
onargarria dena honelakoentzat ez ametitzetik. Lehen esan dugun bezala edozein dokumentalek 
egiten du azken baten Eszena-jartzea, edo gutxienez beti kamerak hartzen du ikuspuntu bat 
filmatzeko, eta beti bere presentzia hutsaz aurrean duena aldatu egiten du. Dena den guzti 
honetan gradu asko egon daiteke, eta hor Gogoaren garaipenak, agian “prestaketa” maila altua 
du. 

Filmaren hainbat sekuentziatan Eszena-jartzea nabariak daude. “Lanaren mezaren” moduko 
sekuentzia (5) ez da erraza filmatzea horrela egin gabe. Riefenstahl-ek ukatu egiten duen arren 
badirudi 4 sekuentzian Kongresuaren haserako zenbait hizlariren partehartzeak ere geroago 
filmatutakoak direla.36 Filmean zehar agertzen diren “anekdota” txiki zenbait ez da erraza jakitea 

                                                 
32 SONTAG, S., “Fascinating Fascism”, in: NICHOLS, Bill (Ed.) (1976): Movies and Methods. University of 

California Press, 36 or. 
33 WINSTON, Brian, “Was Hitler There?”, in: Sight and Sound. Londres, 1981eko Udaberria, 107 or. 
34 QUARESIMA, L., o.c. 65. or. 
35 Gubern: “En resumidas cuentas, si El triunfo de la voluntad es una película documental, como afirma su autora, hay 

que añadir a continuación que el Congreso filmado fue una colosal puesta en escena, cuidadosamente escenificada 
para sus treinta cámaras. (...) Pero en cualquier caso, el estatuto de El triunfo de la voluntad es un híbrido del 
documental (lo mostrado ocurrió realmente) y de la escenificación propagandística para las cámaras.” GUBERN, 
R., o.c. (1989 b) 103 or. 

36 Hau dio Riefenstahl-ek: “Dena da benetakoa. Eta ez dago komentario alde baterakorik arrazoi sinple batengatik, ez 
dagoela batere komentariorik. Historia da -historia hutsa.” Cahiers du Cinéma, 1965eko Iraila. 
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noraino izan ziren besterik gabe filmatuak, ala bereziki prestatuak. Infield-ek dioenez hasieran 
badaude zenbait elementu itxuraz bereziki “prestatuak” izan direnak, esaterako Hitler-en 
kotxearen geraunea besoan umea daraman emakume baten lore-sorta jasotzeko.37 Gubern-ek ere 
Kongresutik kanpoko filmaketa asko egon zela adierazten du, betiere filmaren helburu 
propagandistikoa indartzeko.38 

Kongresuko gertakizunen kronologia aldatzea ere hartu izan da errealitate historikoa aldatu 
dela frogatzeko arrazoitzat. Beste edozein dokumentalgilek bezala Riefenstahl-ek espazioa eta 
denbora era oso malguan erabiltzen ditu. Barsam-ek hau dio: «Filmaren erritmo eta progresio 
dramatikoa lortzeko, Riefenstahl-ek gertakizunen ordena berreratzen du, jazoera prosaikoak 
poesia zinematografiko bihurtuz.»39 

8.2.3 Egitura 

8.2.3.1 Egitura erretoriko-narratiboa 

Bordwell eta Thompson-en sailkapena jarraituta film honen egitura nabarmenena erretorikoa 
edo pertsuasiboa da, ikuslea konbentzitu nahi baitu ondorio praktikoekin.40 Dena den Gogoaren 
garaipenak baditu bere partikularitateak ere egitura hori darabilten filmen artean, adibidez egilea 
ez da konprometitzen bere komentarioen bidez hor goratzen den jarrera politikoarekin. 
Riefenstahl-ek bere filmaren ezaugarri hau aprobetxatu du ez dela propagandako lana frogatu 
nahian, baina jakina, horrelako komentariorik gabe ere adieraz daiteke argumentu pertsuasibo 
bat. 

Bordwell eta Thompson-en arabera egitura erretorikoak lau oinarrizko ezaugarri ditu: 

1. Ikusleari era irekian zuzentzen zaio, konbikzio intelektual berria, jarrera politiko berria edo 
ekintza zuzena proposatuz. 

2. Filmaren gaia ez da egia zientifikoaren arazoa, iritzizko gaia baizik, eta honen aurrean pertsonak 
jarrera desberdinak har ditzake. Zinegilea saiatuko da bere posizioa sinesgarriena izan dadin, 

                                                 
37 INFIELD, G., o.c. 114 or. 
38 Gubern: “(...), debe añadirse que se rodaron tomas complementarias en el estudio, integradas perfectamente con el 

material documental rodado in situ, entre ellas los juegos de las Juventudes Hitlerianas y algún discurso político. 
Los discursos de los líderes, por otra parte, se compilaron de diversas fuentes y ocasiones: no todos se 
pronunciaron en el Congreso: También en el estudio de grabación se recrearon los aplausos, gritos y vivas de las 
multitudes. Y, por fin, El triunfo de la voluntad no respeta la cronologia de los hechos en beneficio de la 
arquitectura general del discurso político. Es decir, que la autora reinventó su Congreso en el estudio y la moviola. 
Y lo hizo, por supuesto, en aras de su función propagandística.” GUBERN, R., o.c. (1989 b) 103 or. 

39 BARSAM, R., o.c. (1992) 130 or. 
40 BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 112-114. or. 
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argumentu eta froga zenbait aurkeztuz. Film erretorikoak sinesmen eta argumentuez ari dira eta 
beraz ideologia baten espresioa inplikatzen dute. Hauxe da esanahi esplizitua eta inplikazio 
ideologikoen inguruan finkatuen dagoen forma filmikoa. 

3. Forma honen hirugarren aspektuak zerikusi handia du aurrekoarekin. Ondorioa ezin bada guztiz 
frogatu, zinegileak gure emozioak piztu nahi izango ditu, eta ez da geratuko bakarrik datuetan 
oinarritutako frogetan. 

4. Filmak ikuslea konbentzitu nahi izango du bere eguneroko bizitzan eragina izango duen 
hautaketa egin dezan. 

Riefenstahl-en filmak ezaugarri guzti hauek betetzen ditu. Komentario ezak ez du galarazten 
horrelako forma hartzea. Hitler berak betetzen du komentaristaren papera, era oso efektiboan, ez 
baita batere erraza aurkitzea hainbesteko talentua duen oradorea, pertsuasio ahalmen hain 
handikoa. Eta ingurukoek beren adierazpenen bidez egiten duten orkestazioak argumentu eta 
ideologia hori bultzatzeko eginak dira. Filmak bere punturik sendoena hirugarren ezaugarrian 
du, ikuslearen emozioak piztean, horretarako mekanismo ugari erabiliz. 

Mezu nagusia batasuna da, Alemania, Alderdia eta Hitler gauza bera direla, Hitler-k 
aspalditik banatuta egondako eta sufrimendu handiak igarotako neba-arrebak bildu dituela, 
komunitatea sendotzen duela, bera izanik komunitate horrentzat garaipena eta bakea bermatzen 
dituen salbatzailea. Riefenstahl-ek badaki “egia” hauek emozionalki transmititzen ikusleari. 

8.2.3.2 Emozioak piztuz pertsuaditu 

Bordwell eta Thompson-ek diotenarekin jarraituz film erretorikoak aukera batzuk egin 
ditzagun nahi du eta horretarako argumentu mota asko erabil ditzake. Esan bezala askotan 
argumentu horiek ez zaizkigu aurkezten argumentu bezala, nahiz eta gehienetan filmak azalduko 
dizkigun bere arrazonamenduak obserbazio edo konklusio objektiboen moduan. Adibidez, ez 
digu beste iritzirik ezagutzera emango. Film batek funtsean hiru argumentu mota aurkez dezake, 
jatorria, gaia edo ikuslearekin lotutakoak izan daitezkeenak. Riefenstahl-en filmean gehien 
agertzen diren argumentuak azken motakoak dira, ikuslearen emozioak bizkortu nahi dituztenak. 
Politikan sarritan erabiltzen den mekanismoa da hau41 eta Hitler berak emozio oinarrizkoenak 
erabiliz pertsuaditu behar zela jendea esaten zuen.42 Barsam-ek dioenez ere «film honen 
propaganda adierazpenik arriskutsuena emozioa arrazoiaren gainetik egotea da.»43 

                                                 
41 Bordwell eta Thompson: “Estamos familiarizados con políticos que posan con la bandera, la familia y los animales 

domésticos para animar a potenciales votantes. Llamadas al patriotismo, el sentimentalismo romántico y otras 
emociones son comunes en las películas retóricas.” BORDWELL, D.,  eta THOMPSON, K.,  o.c., 114 or. 

42 Hitler-ek garrantzi handia ematen zion propagandari. Hau esaten du Mein Kampf, «Nire borroka» liburuan: “La 
inmensa mayoría de la gente es tan femenina en lo concerniente a su naturaleza y opiniones, que su pensamiento y 
acción se hallan gobernados por sensaciones y sentimientos más bien que por consideraciones razonadas. Este 
sentimiento, empero, no es complicado sino muy sencillo y consistente. Apenas si sabe diferenciar pero es, uno de 
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Interpretazioaren atalean analisi zabala egingo dugu, justu filmak sortzen dakien emozio edo 
sentimendu horiek kaptatzeko. 

8.2.3.3 Forma erretorikoa gauzatzeko erabiltzen diren egiturak 

Gehienetan forma orokorra erretorikoa izan arren horri eusteko filmak egitura batzuk 
erabiltzen ditu, eta Gogoaren garaipenaren kasuan egitura hori narratiboa da. Baina ez da izaten 
hau beti erabiltzen den euskarria. Gure ikerketan bada beste propagandako film bat oso egitura 
desberdina darabilena, Jennings-en Entzun Britainiari filmaz ari gara, hura eraketa 
asoziatiboaren bidez gauzatzen baita. 

Beraz Riefenstahl-en filma egitura narratiboari esker bideratzen da, baina berea ez da 
propagandazko film arruntek eraikitzen duten narratibaren modukoa. Hauetan komentarioa 
izaten da ohikoa, aurkezle batek egindakoa edo ahots “over-ean”, era tipikoan “problema” 
azaltzen da soluzio bat proposatuz. Arazoa era objektiboagoan planteatuz, agian, aipatzen duen 
“problema” ez da benetako problema, edo ez filmak dioen erakoa, eta dioen soluzioa ere bat 
baino ez da posible liratekeen beste askoren artean. Baina helburua izaten da ikuslea 
pertsuaditzea problemaren formulazio hori objektiboa dela eta adierazten den soluzioa ere 
dagoen bakarra dela. Ekintza paraleloen moduko mekanismoak oso erabiliak izaten dira, 
adibidez egoera bat soluzio hori aplikatuta zein ondo funtzionatzen duen erakutsiz, eta beste 
egoera antzeko bat baina soluzio berbera aplikatu gabe zein gaizki. 

Riefenstahl-en filmak ez du erabiltzen batere halakorik. Bere argumentazioa emozioen bidez 
zabaltzen da, eta bere narrazioaren gunea Nuremberg-eko Kongresuan egindako ospakizun, 
zeremonia, erritual eta liturgietako sentimendua transmititzean datza. 

                                                                                                                                                
dos, positivo o negativo; ama o aborrece; exige verdades o mentiras, mas no acepta jamás medias verdades ni 
mentiras a medias, y así sucesivamente.” HITLER, Adolf (1984): Mi lucha. Antalbe, Bartzelona, 93 or. 

43 BARSAM, R., Filmguide to «Triumph of the Will» , 17. or.,  hemen aipatua: GUBERN, R., o.c. (1989 b), 108-109 
or. Gubern berak hau gaineratzen du: “Aunque en nuestro análisis de El triunfo de la voluntad hemos citado 
amplios extractos de discursos, es menester recordar que los discursos apelan a las emociones y al intelecto del 
espectador, pero el film de Leni Riefenstahl prima claramente el estímulo de las emociones, que se activan sobre 
todo a través de la expresión icónica y de la expresión musical.” GUBERN, R., o.c. (1989 b) 109 or. 
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8.2.4 Muntaketa 

8.2.4.1 Kontinuitatearen berezitasunak 

8.2.4.1.1 Kontinuitatezko muntaketa 

Riefenstahl-en hitzetan lanaren alderik neketsuena film “interesgarria” egitea izan omen zen 
gaietan antzekoak ziren elementuekin: diskurtsoak, jendetza, desfileak. Oso ondo konturatzen 
zen muntaketa zaindu gabe filma errepikatzailea eta aspergarria bilakatuko zela. Etengabe bilatu 
behar zuen mugimendua eta dramatizazioa eta horretarako alde batera utzi zuen, adibidez, 
gertakizunen ordena kronologiko benetakoaren jarraipena, ordenamendu “interesgarriena” 
aurkitu nahian. Hau zioen berak: «Zehaztasun kronologikoak ez dio ardura. Arkitektura lortzeko, 
linea bat, erabat beharrezkoa zen nik aurki nezan —instintiboki— guztia batzeko era; egin behar 
nuen zerbait ikuslea joan zedin gertakizunetik gertakizunera, inpresio batetik bestera erarik 
progresiboenean.»44 Infield-ek Riefenstahl-en beste hitz batzuk ere badakartza: «Osotasuna 
eraiki behar da puntu indartsuak azpimarratzeko moduan.»45 

Welch-ek dio gertakizunen ordena aldatu arren filma «narratiba dokumental literalean» 
oinarrituta dagoela, eta mekanismo zinematografiko ohikoak era trebean erabiliz Riefenstahl-ek 
arrakastaz orkestatzen dituela nabarmendu behar diren motiboak. Motibo hauen artean daude: 
antzinako edifizioak, estatuak, ikonoak, zerua eta hodeiak, sua, swastika, martxak, masak, eta 
Hitler.46 Motibo batzuek esanahi sinboliko oso inportantea dute filmean, eta haietako zenbait 
geroago aztertuko ditugu interpretazioaren atalean. 

Riefenstahl berak esaten duenez garrantzi aparta eman zion kontinuitatearen printzipio 
funtsezkoenari filma montatzean, hots, saltorik ez egotea irudien arteko trantsizioetan, muntaketa 
erabat suabea izan zedin.47 Baina behin oinarrizko printzipio hori jarraitzen duela konturatu 
ondoren esan behar da baita ere segmentu batzuetan Riefenstahl-ek funtsean “Hollywood-eko” 
ereduaren kontinuitate klasikoaren arauak jarraitzen dituela, baina beste batzuetan ez. Uste dugu 

                                                 
44 RIEFENSTAHL, L., o.c. (1935) 3 or., hemen aipatua: INFIELD, G., o.c. 132-133 or. 
45 INFIELD, G., o.c. 133 or., lan hau aipatuz: SARRIS, Andrew (ed.), Interviews with Film Directors, New York, 

Avon Books, 1967, 461 or. 
46 WELCH, D., o.c. 152 or. 
47 Riefenstahl-ek lan ikaragarria burutu behar izan zuen horretarako: “Desde luego he tenido que probar cientos de 

veces en la mesa de montaje, o sea, que he estado más de cinco meses montando esta película. Al principio fueron 
12 horas de trabajo, luego 14, después 18, y al final fueron 20 horas de trabajo. Quiero decir que en todo este 
tiempo no pude hacer otra cosa que estar en la mesa de montaje para intentar encontrar una solución, para que no 
hubiera saltos, para que fuera realmente fluido, y en consecuencia interesante. Tuve que ensayar esto con cientos de 
experimentos. ”MÜLLER, R., aipatutako dokumentala. 
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bereizketa datorrela filmeko segmentuen izaera desberdina kontuan hartuta, eta filmeko 
sekuentziak bitan sailkatu beharko balira atal formalak eta informalen artean egingo litzateke 
banaketa.48 

Horrela, badirudi atal informalagoetan kontinuitate “klasikoaren” arauak jarraitzen dituela 
gehiago, atal formalagoetan zenbait arau errespetatzen ez dituelarik, adibidez: 180 graduen 
ardatzaren araua,49 eta begiraden jokoak ere askotan ez du plano-kontraplanoen formula tipikoa 
erabiltzen. Hau dela ta ematen du egileak bi “estilo” darabiltzala bere filmaren muntaketan. Edo 
hasieratik bi estilook argi ta garbi ez badira azaltzen ere, egileak jarraitzen duen montatzeko 
beste printzipio orokorrari esker, “errepikapena eta bariazioak” izenekoa, estilo biak gero ta 
argiago azaltzen dira filmak aurrera egin ahala. 

8.2.4.2 Muntaketa estilo bikoitza 

8.2.4.2.1 180 eta 360 graduen ereduak 

Filmean zehar 180 graduen araua asko erabili arren 360 graduena jarraitzeko joera 
progresiboa azaltzen da. Lehenengo sekuentzietan ez da nabaritzen printzipio horren erabilera 
nabarmenik, baina azkenerako erabat jarraitzen ikusten da. Filmaren gaiak, Hitler erdia, zentroa 
izateak, eta beste guztiak bere inguruan jiratu izanak logikoa bihurtzen du horrelako ereduaren 
erabilpena, “ardatza” barik “puntua”, zirkuluaren erdian.50 
                                                 
48 Winston: “Filmak era gordinean kontrastean jartzen ditu formalitatea eta (konparazioz) informalitatea, gaua eta 

eguna, martxa eta hitzaldia, ‘gailurrak eta haranak’.” WINSTON, B., o.c. 105 or. 
49 Winston-ek aztertzen du ea Riefenstahl-ek kontinuitatearen arau estuenak jarraitzen dituen: “Berrogeta bederatzi 

kamera edo gehiagorekin ere, Riefenstahl-ek hausten du liburuan dagoen edozein edizioa arau. Panoramikatik 
panoramikara doa, ekintza aldrebez jartzen du (ardatza gurutzatzen du), ekintza sinkronikoan saltoak egiten ditu. 
(...) Erabiltzen duen teknikak eliminatu egiten du plano bat eta bestearen arteko edozein erlazio ikusteko aukera, 
eten nabarmena azaltzen den arte. Ondorioa da Nuremberg-eko “errealitate konkretua” ahula bilakatzen dela. (...) 
Ikus dezagun filmaren hasiera: Hitler-en hegazkina -bere barruan behin ere ez dugu ikusten Hitler- hodei lodien 
artetik jaisten da eta une berean filmatzen du azpiko lurrean itzal oso definitua, sarritan aurkitzen ez den egoera 
meteorologiko bat. Narratibaren irakurketa normatibo guztiek sujeritzen dute kaleetan azaltzen diren uniformatuen 
kolumnak hegazkinarekin batzera doazela. Haiek ez dira inoiz heltzen hara. Aireportuan dagoen jendetza ez dago 
aireportuan: jendetza hau erakusten da ormen kontra eta arbolen aurrean. Ez dago ormarik ez arbolarik aireportuan, 
hegazkinaren lurrartzearen planorik zabalenetan azaltzen den bezala. Plano hau berbera apur bat arraroa da, 
jendetza mehea ohi ez bezala (sei ilara bakoitza hogetahamar pertsonatakoa edo), hegazkin halaber ohi ez bezala 
hutsaren aurrean. Orduan badago hegazkinaren plano zabal bat ofizialek eta kotxeek inguratua. Baina hegazkina 
bera apur bat estrainoa da, badirudielako marka desberdinak dituela bere atzealdearen albo bakoitzean. Nik 
sujerituko nuke Riefenstahl-ek oso filmaketa eskasa egin zuela aireportuan (...). Hitler gero Nuremberg-era doa. 
Hau egiten du parabrisa magikoa duen Mercedes baten, plano batzuetan gora igonda dagoena eta besteetan kapo 
gainean jaitsita.” WINSTON, o.c. 106 or. 

50 Horixe da Neale-k beste hitz batzuez dioena: “A series of looks have eventually to be bound together into the 
spatial coherence of a scene; moreover, they have to articulate together in such a way that Hitler has to be placed at 
the point of their intersection -almost literally at the centre of the scene.” NEALE, Steve, “Triumph of the Will. 
Notes on Documentary and Spectacle”, in: Screen, Londres, 1979, 1 zb.,  75 or. 
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Riefenstahl-ek kontinuitate handia lortzen du eredu hori jarraituz, irudien artean ez da saltorik 
gertatzen, trantsizio guztiak suabitatez, hots, ikuslea ez konturatzeko moduan, eginak daude. 
360ko araua jarraitzen duenean ere oso gutxitan ausartzen da Hitler beraren 180ko ardatza 
segidan hausten, saiatzen da suabizatzen salto horiek, oso tipikoa da Hitler eskuinera begira 
azaltzea, gero ikusleen plano bat eta ondoren Hitler ezkerrera begira. Beste era bat suabizatzeko 
da Hitler-en plano urruna azaltzea alde batera begiratzen eta hurrengo planoa askoz ere 
hurbilagoa izatea, kontrako aldera begiratzen. 

Eboluzioa dago filmean zehar, hasieran gehiago egonik eredu klasikoaren adibideak, eta 
azkenerantz gutxitzen joanez, beste ereduaren mesedetan. Beste alde batetik, 360 graduen 
formulak batez ere Hitler geldi dagoenean funtzionatzen du, eta, aldiz, mugitu egiten denean, 
kotxez edo oinez, gehiago aurki genezake kontinuitate klasikozko muntaketa. Sekuentziak 
aurrera joan ahala Riefenstahl-ek beste printzipio bat darabil, “errepikapena eta bariazioena”, 
hau da, elementu batzuk sekuentzia batetik hurrengora errepikatu egiten diren bitartean besteetan 
diferentzia sartzen da, “betikoa” beste era batera azaldu ahal izateko, konposizio musikalean 
motiboa errepikatuz beste elementuetan aldaketak burutzen diren bezala. 

Bestalde film osoan mugimenduaren direkzioak —kamerarenak edo jendearen 
mugimenduak— garrantzi handia du muntaketa burutzean. Eta bada beste elementu bat ere, 
gorago aipatu bezala, Riefenstahl-ek kontinuitatea eraikitzeko asko erabiltzen duena, begirada. 

8.2.4.2.2 Begirada 

Begiradaren montakera erabat lotuta dago filmaren egitura bikoitzarekin: gaia festiboa eta 
ludikoa denean plano-kontraplanoaren ereduaz funtzionatzeko joera dago eta erritual serioa 
denean beste ereduak erabiltzen dira. 

Filmean une bi daude Hitler oinez joaten eta jendearekin interaktuatzen. Bata une informala 
da, 3 segmentuan azaltzen dena, 3.3 sekuentziaren bigarren partea eta 3.4 sekuentzia ia osoa 
biltzen duena. Muntaketa plano-kontraplano eskema jarraituz egiten da hemen, Hitler eta 
interlokutore eta ikusleen begirada kontuan izanik. Führer-a eskuinerantz begira badago jendea 
edo pertsona ezkerrera begira dago eta alderantziz. Berak zerbait komentatzen die eta jendeak 
ere begirunezko saludoaz erantzuten dio. Pasarteren bat aterako dugu: 

262. PAm., Behetik. Mutikoa postera igotzen. 

263. EP, Behetik. Hitler kaletik doa eskuinerantz. 

264. PAm., Behetik. 262ko mutikoa eskuinerantz. 

265. PO, Behetik. Hitler ezkerrerantz folklore taldeko emakume bati eskua ematen ari da. 

266. EPL, Goitik. Folklore taldeko emakumea eskuinerantz. 

267. PAm., Behetik. Hitler ezkerrerantz eskua ematen jarraitzen. 
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268. PAm., Behetik. 262ko mutikoa eskuinerantz. 

269. PAm. Hitler beste emakume bati eskua ematen ezkerrerantz. 

270. EPL, Behetik. Neskatila jantzi folklorikoaz sagarra jaten eskuinerantz. 

271. PAm. Hitler emakumeari saludatzen ezkerrerantz. 

272. EPL. Beste neskatila bat eskuinerantz. 

273. EPL, Behetik. Beste neskatila bat eskuinerantz. 

274. EPL, Behetik. Beste neskatila bat eskuinerantz. 

275. PO, Goitik. Hitler eskua ematen beste emakume bati ezkerrerantz. 

276. LP, Goitik apur bat. Folklore taldeko emakumea eskuinerantz. 

277. PO, Goitik. Hitler-ek eskua ematen jarraitzen eskerretarantz. 

278. EP. Folklore taldeko hiru partaide, bat pipaz, eskuinerantz. 

Hasierako planoren baten ezik erabat kontinuitate klasikoaren araberako begirada jokoa dago 
hemen. Kontuan izan behar da gaia festiboa dela. Nahiz eta, Quaresimak dioen bezala51, ez den 
jarraiketa “perfektua”, begiraden angulazioak ez duelako guztiz kointziditzen. Lehen zazpi 
planoetan, gainera, “anekdota” bat montatzen da Quaresima-ren ustez: alde batetik, Hitler eta 
bere interlokutorea daude protagonista nagusi, eta bestetik mutiko batek haiek ikusteko nolako 
ahaleginak egiten dituen azaltzen da. Holako aspektuek “informaltasun” kutsua ematen diote 
gaiari. 

Aldiz, oso bestelakoa da muntaketa mota filmaren atalik formalenean. 10 sekuentziako 
“banderen kontsagrazioan” ere Hitler oinez doa, batailoien banderak «odol-banderaz» ikutzen. 
Muntaketa honela doa: 

851. EP, Behetik. Hitler-k, eskuinerantz begira, banderadun batzuei eskua ematen die, kamerak 
travelling egiten duelarik. 

852. EP. Banderadun bat eskuinerantz begira besoa tolestuta sorbaldaren alturan. 

853. EP, Behetik. Hitler-ek eskuinerantz begira banderadunei eskua ematen jarraitzen du, kamerak 
travelling egiten duen bitartean. 

854. EP, Behetik. Banderaduna eskuinera begira besoa tolestuta. 

855. EP, Behetik. Hitler-ek, eskuinerantz begira eskua ematen jarraitzen du banderadunei, kamerak 
travelling egiten duelarik. 

856. EP, Behetik. Banderaduna eskuinera begira, eskua tolestuta. 

Hemen ez da jarraitzen inondik ere plano-kontraplano eskema. Egia da protagonistek ez 
dutela batere hitzik egiten baina Hitler-en begirada kideekiko filmean beste edonon baino 

                                                 
51 QUARESIMA, L., o.c. 57 or. 
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intentsoagoa da, kideen fedea eta leialtasunaren indarra neurtu nahi izango balu bezala. Hitler-en 
begirada honi tartekatzeko planoan bandera eramalearen begirada ez dago kontrako direkzioan, 
plano-kontraplanoa formulak agintzen duen bezala, direkzio berberean baizik. Hitler 
eskuinerantz begira dago denbora guztian, eta azaltzen diren guztiek ere eskuinerantz so egiten 
dute. Agian, honelako muntaketak Hitler eta bere kideen arteko identifikazioa handia dela 
espresatzen lagun lezake. 

Horrela bada, lotu genezake plano-kontraplano formula informaltasunarekin, 
festibotasunarekin, pertsonen arteko kontaktu kolokialarekin, hau da, norbanakoek beren 
indibiduotasuna gehiago azaltzen duten egoerekin eta, aldiz, formula horren ukapena egoera 
formal, solemne eta buruzagiarekiko diferentziaketa ezarekin, hemen norbanakoa ez baita 
existitzen. Bada sekuentzia oso formal bat, “lanaren meza” deiturikoa, era bietako muntaketak 
egiten direna, bere barruko une desberdinak oso ondo bereiztearren. (Ikus aurrerago sekuentzia 
honetako irudi eta soinuen muntaketaren kuadroa) 

Sekuentzia horretan Lan Zerbitzuko partaideek Hitler-en aurrean desfilatzen dute, beren 
“armak” (palak) erakutsiz. Une batzuetan lerro barruetako kideak azaltzen zaizkigu elkarri 
galderak egiten eta erantzuten baleude bezala. Eta hain zuzen plano-kontraplanozko atal bakarra 
hortxe azaltzen da, kideek beren artean hitz egiten dutenean, baina inoiz ere ez Hitler azaltzen 
den planoekin tartekatuz. Ikus dezagun zer gertatzen den Hitler-en begiradarekin. 

“Lanaren meza” horretan Hitler-en begirada guztiak, salbuespenik gabe, eskuinerantz daude, 
eta gainera planoetako jendea edo objektu gehienak (banderak, sinboloak) ere eskuinerantz 
daude. Atalak 18’36” irauten ditu, eta 91 planoz osatzen da. Horietako 10 plano-kontraplano 
formulaz daude montatuta 6 begirada eskuinerantz eta 4 ezkerrerantz tartekatzen direlarik. 
Gainerakoetan 57 plano daude eskuinerantz, horietatik 18 Hitler-enak. Geratzen direnen artean 
21 daude ezkerrerantz eta falta diren hirurek ez dute direkzio argirik. Joera estilistiko argia dago 
beraz atal honetan pertsona eta objektuen planoak Hitler-en begiradaren direkzio berberean 
jartzeko. 

Begiradaren unidirekzionaltasun honek esangura handiagoa hartzen du konturatzen garenean 
aurreko sekuentzian, 4an, Kongresuaren irekieran, Hitler-ek hitz egiten ez duen tokian, hizlari 
guztiak daudela beste aldera, ezkerrerantz begira jarrita. Aipatzekoa da hitzaldia hasten duen 
Hess-en begirada: 19 planotan ikusten dugu eta bakarrik baten dago eskuinerantz begira. 
Bestalde Hitler 8 planotan azaltzen da eta guztietan dago eskuinerantz begira, eta Hess-ekin 
plano-kontraplano eskema argia jarraituz azaltzen den bakarra da, besteak beste berari zuzentzen 
zaiolako Hess aipamen askotan. Hitz egiten duten beste buruzagi guztiak daude ezkerrerantz 
begira hartuta. Horrela, Riefenstahl-ek 5 sekuentzian, “lanaren mezan” eskuineranzko jokoa 
egiten duenean desberdintasun estilistiko handia lortzen du aurrekoarekin. Egileak diferentzia 
bistakoa egin nahi zukeen Hitler eta beste buruzagien artean. Eta, agian, hau dela ta filmatu 
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behar izan zituen berriro zenbait buruzagi Berlineko estudioan, denak ezkerrerantz begira ager 
zitezen.52 

Hitler eskuinerantz azaldu ondoren 5 sekuentzian, hurrengoan Lutze, SA-koen buruzagia, 
ezkerrerantz begira azaltzen zaigu, nahiz eta sekuentzian zehar baterantz zein besterantz ikusiko 
dugun. Beste behin ere bereizketa egiten da kaudiloa eta beheragoko buruzagien artean. 

Hemendik aurrera hizketan azalduko zaigun bakarra Hitler bera izango da, eta sekuentzia 
bakoitzean joera bat nagusituko da bere begiradaren direkzioan. 

9 sekuentzian, gehienetan Hitler-en begirada ezkerrerantz zuzenduta dago (14 aldiz 
ezkerrerantz, eta 6 aldiz eskuinerantz), eta atal osoan dauden 5 lehen planoak Hitler-enak dira, 
ezkerrerantz zuzenduta hitz egiten diharduela. Dagoen ikuspuntua parte hartzen duen edozein 
kiderena bezalakotzat har daiteke, urrunean tribuna gainean arranoaren azpian dagoen 
buruzagiari entzuten diolarik. 

10 sekuentzian Hitler eskuinerantz begira azaltzen da gehienetan (22 aldiz eskuinera eta 
bakarrik 7 ezkerrera), konposizio suabeagoa eginez. 

11.enean Hitler ikusten dugu tartekatuta 41 aldiz. Hauetatik 24tan eskuinerantz begira, 14 
aldiz ezkerrerantz eta hiru alditan batera ta bestera. 

Azken sekuentziaz hauxe: Riefenstahl saiatu da gero ta gehiago 360 graduen araberako 
muntaketa egiten eta sekuentzia honetan gailurra lortzen du joera horrek. Izan ere, beste 
sekuentzia guztietan baino hobeto islatzen da hemen 360 graduko zirkuluarekin egiten duela 
muntaketa eta hori nabarmentzen da, adibidez, Hitler-en begirada norantz dagoen zuzenduta 
aztertuz: 50 aldiz ikusten dugu Hitler tartekatuta, guztira 113 plano dituen sekuentzian, 

                                                 
52 Winston-ek hau dio 4 sekuentziaz: “There are two shots of Hess and they do not mess together; in one the serried 

ranks of men behind Hess suggest that the lectern was facing Hitler; in the other the background is light with a 
flagpole and the lectern seems to be facinf the hall.” WINSTON, B., o.c. 105 or. Bestalde alderdi naziko buruzagi 
batek, Albert Speer arkitektoak, hain zuzen Nuremberg-eko Kongresurako hainbat eraikuntza diseinatu zituenak, 
hau kontatzen du: “Hitler-ek, Leni Riefenstahl-ek hala proposatuz, agindu zuen eszena horiek estudioan 
errodatzeko. Neuk eginarazi nituen Berlin-Johannisthal-eko estudio handietariko baten nahitaezkoak ziren 
dekoratuak: Kongresuaren aretoko zati bat, estradoa eta tribuna. Argi proiektoreak instalatu zirenean eta 
errealizadoreen ekipoa martxan zebilela han ikus zitezkeen lehen planora joaten eta etortzen, Streicher, Rosenberg 
eta Frank beren paperak estudiatuz, beren idazkia eskuan. Hess-ek hitzegin behar zuen lehenengo, eta igotzen 
denean hasten da tomen filmaketa. Kongresuko 30.000 lagunen aurrean balitz bezala, Hess-ek eskua altxatzen du 
solemnitatez. Tono patetiko eta berari baino ez dagokion emozio benetakoaz, bueltatzen da leku baterantz non une 
hartan ez baitzen Hitler han, eta firme jarriaz hauxe aldarrikatzen du: «Nire Führer-a, alderdiko Kongresuaren 
izenean agurtzen zaitut. Kongresuak jarraitzen du. Führer-ak hitzegingo du». Bere espresio orokorra hain zen 
konbinzentea non une honetatik aurrera ni ez nengoen hain seguru bere sentimenduen zintzotasunaz. Beste hirurak 
ere komediante bikain moduan azaldu ziren, bere papera bete zuten estudioan errealitatean bezain ongi. Nire 
haserrea handia zen; Riefenstahl andereak, ostera, esan zuen berregindako jasoketak originalak baino hobeak 
zirela». FORD, o.c. 74 or., lan hau aipatuz: SPEER, Albert, Au Coeur du Troisième Reich. 
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proportziorik altuena atal guztietan. Horietatik 22 biderrez ezkerrerantz begira dago, 13 aldiz 
eskuinerantz, aurretik 8 aldiz aterata dago eta atzetik 6 aldiz. Ezkerreranzko begiradaren 
nagusitasuna egon arren ez dago beste inon hainbeste plano aurretik eta atzetik aterata, eta beraz 
inon baino hobeto funtzionatzen du hemen zirkulua eta puntuaren muntaketa-arauak, erabat ados 
datorrena sekuentziak argi uzten duen mezuarekin, eta Hess-ek azken hitzetan laburbilduko 
dituenekin, hots Hitler, Alderdia eta Alemania gauza bera direla. 

Neale-k zerbait interesgarria aipatzen du filmeko begiradez, eta hau da, bai Hitler-en ta bai 
jendearen begiradak ez dira aitzaki modukoak ekintza aurrera eramateko, edo espazioaren 
koordenadak azaltzeko teknika hutsa kontinuitate klasikoan bezala, ostera film honetan 
begiratzea bera da garrantzizkoa sarri.53 Adibide moduan 124 planoa aipatzen du, plano hau 
lehen sekuentziaren azkenengoa da, Hitler Nuremberg-eko hotelera heldu da eta hoteleko leihora 
atera. Bere eskuak leihoko barandilan jarrita burua kuadroaren eskuinerantz bueltatzen du, eta 
komentario hau egiten du Neale-k: 

“(...) bere begiradak kuadrotik kanpora dagoen espazioa sujeritu baino gehiago ia ametsezko 
egoera indikatzen duela dirudi. Honela berak azpimarratzen du Hitler-en funtzioa ikuskari izatea 
dela, guztien begiradaren gune zentrala: badirudi burua bueltatzen duela ez zerbait espezifikoari 
begiratzeko, besteek bere begiradari so egin diezaioten baizik, eta gure atentzioa edo begirada 
kanporantz zuzen zezakeen inongo ekintza edo gertakizunekin lotua izateko aukerarik gabe.”54 

Sekuentzia askotan begiradaren erabilera mugimenduarekin konbinatzen da filmaren izaera 
estilistikoa osatuz. 

8.2.4.2.3 Mugimendua 

Mugimenduak, batez ere kamerarenak, aparteko garrantzia du film honen estiloan.55 Noizbait 
-lehen sekuentzian- mugimenduak berak bakarrik hartzen du entitate osoa, ia denbora osoan 
joanez direkzio berberean, izan daitekeelarik kameraren mugimendua edo irudi barruko 
objektuarena. Baina gehienetan begirada eta mugimendua biak nahasten dira, konbinazio 
diferenteak eginez. Adibide bat ikustearren 1.2 eta 11 sekuentzietako muntaketak ikusiko ditugu, 
egintza berdin antzekoa da bietan, Hitler kotxez doa Nuremberg-eko kaleetan aldrak aklamatuta. 
Lehen sekuentzian pasartea luzea da eta bigarrenean, aldiz, laburragoa, eta muntaketan dauden 
diferentziak oso esanguratsuak dira. 

                                                 
53 NEALE, S., o.c. 74 or. 
54 NEALE, S., o.c. 76 or. 
55 Barsam: “Jarri zituen kamerak mugitzen ahal zenik eta gehien, batez ere objektua bera ez zegoenean mugimenduan. 

Mugimendu bisual eta bariedade honen bidez  hitzaldietan barneratzen gara. Hizlariari begiratzera behartzen gaitu 
bere oratoria hutsala entzutera baino gehiago. Hitler-en hitzaldiak ere transformatuta daude kamera mugikorra eta 
muntaketaren bidez. Leku guztietan dago mugimendua Gogoaren garaipenean, eta etxeak eta banderak bezalako 
objektu bizigabeek ere bizitza hartzen dute. BARSAM, R., o.c. (1992) 130 or. 
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1.1 eta 1.2 sekuentzietan, Nuremberg-era heltzean, 116 plano daude hasierako errotuluak 
kontuan izan gabe. Horietako 61 planok, bai hegazkina airean doala eta batez ere kaleetan kotxez 
doala Hitler, eskuinetik ezkerreranzko mugimendua dute, askotan hegazkina edo kotxea azaltzen 
zaigu plano barruan mugimendu hori egiten, eta gainera beraietako gehienetan kamerak berak 
ere travelling egiten du direkzio berberean, beste zenbaitetan panoramika da kamerak egiten 
duen mugimendua, eta gainerako hainbatean plano barruko objektua edo pertsona. 
Ezkerreranzko mugimendu hau daukaten 61 plano horietan 21 aldiz azaltzen zaigu Hitler, eta bi 
aldiz izan ezik beste guztietan bere begirada ere ezkerrerantz zuzentzen du, oso gutxitan 
bietaranzkoa ere egiten duelarik. Hemen egileak kointzidentzi handia jarri du Hitler-en begirada, 
bere mugimendua eta tartekatzen zaizkion planoen mugimenduen artean. Dena doa direkzio 
baten. 

11. atalaren hasieran 7 plano daude Hitler kotxean doala kaleetan. Planoen tartekatzea 
mugimenduaren oposizioan oinarrituta eginda dago: Hitler-en kotxea eskuinerantz doa, eta 
ondorengo planoan kamerak travelling edo panoramika egiten du ezkerrerantz, efektu oso 
desberdina sortuz hasierakotik. Hori bai, bietan berdintsu dagoena da Hitler eta jendetzaren 
tartekaketa. 

Honek sujeritzen du Riefenstahl-ek erabiltzen duela montatzeko estilo progresiboa, alde 
batetik errepikapenean oinarritzen dena baina bestetik bariazioa bilatzen duena. Motiboen 
tartekaketa errepikatuz denbora osoan, planoen ezaugarrietan bilatzen du desberdintasuna, 
horrela filmean zehar gai zentrala mantentzen jakinez eta bestetik berrikuntza etengabea emanez, 
guztiau esan bezala eredu musikalaren, “gai edo errepikapena eta bariazioen” formulan 
oinarrituz. 

8.2.4.3 Irudia eta soinuaren arteko interakzio “bete-betekoa” 

Estiloaren azterketan uste dugu oso kontuan hartzekoa dela Riefenstahl-ek berak aipatzen 
duen printzipioa: «Bakarrik gaiak berak eta irudien konfigurazioak gauza bera espresatzen 
dutenean sortzen da unitate estilistikoa.»56 Izan ere, film honetan elementu bakoitzak bestea 
indartzen duela nabari da, egilea saiatzen da ezerk ere ez dezan kirriskatu, gauza “biribila” egiten 
ahalegintzen da, soinuak, hitzek, irudiek, elkar indartzeko jokoa egiten dute, eta ez da sortu nahi 
inondiko kontrasterik edo tarterik libre utzi.57 Hau orokorrean film osoko muntaketaren 
ezaugarria da, baina beharbada gehiago atzeman daiteke segmentu formalagoetan. 

                                                 
56 RIEFENSTAHL, L., o.c. (1991) 96 or. 
57 Barsam: “Gogoaren garaipena edizioaren lorpena da zinematografiarena baino gehiago. Zati edo mugimenduetan 

banatuta dago, bakoitza besteei lotuta gaia eta motiboaz; filmaren sekzio bakoitzak estilo diferentea du, nahiz eta 
denak batasuna duen. Zati guztiak batera jartzen dira konjuntoa sortzeko, gaien crescendoa dago azkenera arte, 
filma egunsentitik egunsentira mugitu ahala, airetik lurrera, eta berriro airera azkenean. Gaiak behin ta berriro 
afirmatuak dira, motiborik txikienak sartuak eta errepikatuak, baina filmeko elementu indibidual guztiak 
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  Izan ere, sekuentzia formalek muntaketa oso zaindua dute erritualei dagokien solemnitate, 
ordena, zehaztasun eta jasaren sentsazioa sortzeko. Ondoren gorago begiradari buruz hitz egin 
dugunean aztertutako sekuentzia bat analizatuko dugu, “lanaren meza” deitutakoa. Sekuentzia 
honetan irudi eta hotsen orkestazioa nola egiten den azalduko dugu. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia eta soinuaren lotura Gogoaren 
garaipenean 

IRUDIA 

 

SOINUA 

1. LP. Behetik. Bandera haizetan mugitzen 
zeruaren kontra. Daraman anagrama: pala-ahoa 
gurutze gamatuarekin, galburuak albo bietan. 

1. Tronpeten musika 

2. EP, Behetik. Uniformeduna banderarekin. 2. Idem 

3. LP, Behetik. 1. planoan bezalako bandera 
haizetan. 

3. Idem 

4. PO, Behetik. Burdinezko estandarteak zeruaren 
kontra lehen planoan esandako motiboekin. 
Kateatuz pasatzen da hurrengora. 

4. Idem 

5. LP, Behetik. Estandarte bakarra zeruaren 
kontra. 

5. Idem 

 

6. EP, Behetik. Bi uniformedun tronpeta 
bana jotzen zeruaren kontra, azkenean 
tronpetak jaisten dituzte. 

6. Idem 

 

7. PO, Behetik. Hitler estradora igotzen da, 
kamerak panoramika egiten du ezkerretik 
eskuinerantz, Lan Zerbitzuko buruak, Hierl-ek 
agurtzen du. 

7. Tronpeten musika ta jendetzaren oihuak 

8. PO, Goitik. Urrunean uniformatuen lerroak 
palekin. 

7-9. HIERL. “Ene Führer, Lan Zerbitzuko 52.000 
langile prest daude zure inspekziorako.” 

9. PO, Behetik. Hierl Hitler-engana zuzenduta 
besoa jasota hitz egiten dio, Hitler eskuinerantz 
doa eta partaideei besoa luzatzen die agurra 
eginez, kamerak P egiten du eskuinerantz Hitler-
engan zentratzeko. 

9-10. HITLER. “Heil, langile 

bolondresak!” 

 

10. 8a bezalako planoa. 

 

10. DENAK. “Heil, ene Führer!” 

                                                                                                                                                
subordinatuta daude egitura orokorrari, Riefenstahl-en bisio partikularra espresatuz eta gorpuztuz.” BARSAM, R., 
o.c. (1992) 131 or. 
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11. 9.enaren azkena bezala. Hitler-ek eskua 
jaisten du. 

11. 

12. 8aren antzekoa. Palak jasotzen dituzte 
mugimendu perfektuan. 

12. KIDE BAT. “Palak gora!” 

13. EP-PO. Lerro bi palak sorbaldan dituztela. 
Jaitsi egiten dituzte. 

13. KIDE BAT. “Palak behera!” Danbor zarata 
hasten da. 

14. LP, Goitik. Jotzen ari diren hiru danbor. P 
ezkerrerantz beste danbore baten geratu arte. 

14. Danbor zarata. 

15. DP, Goitik. Palaren ahoa lurraren kontra bota 
biren artean. 

15. DENAK. “Hemen gaude, 

16. DP. Esku biak palaren manguan eutsita. 16.  prest goaz aurrera 

17. PO, Behetik. Kideen ilara eskuak eta pala 
aurreko posizioan. 

17. aro berri batera 

18. 11.ean bezala. Hitler begira, ondoan Hierl, 
atzean uniformedun zenbait. 

18. Alemaniarekin.” 

19. LP, Behetik. Kide bat eskuinera begira, 
galdera egiten du. 

19. KIDE BAT. “Nongoa haiz 

20. LP, Behetik. Beste kide batek bueltatu egiten 
du aurpegia ezkerrerantz erantzuteko. 

20. kide? -Frisia- 

21. 19ko kide bera. Eskuinerantz eta atzerantz 
bueltatzen du gehiago burua beste bati 
galdetzeko. 

21. koa-. Eta hi, kide? -Bavariakoa-. Eta 

22. LP, Behetik. Aurpegia aurrera begira, begiak 
ezkerrerantz, mugitzen du aurpegia ere 
erantzuteko. 

22. hi? -Kaiserstuhl-ekoa-. 

 

23. 19ko kide bera berriz galdetzen. 23. Eta hi? 

24. LP, Behetik. Ezkerrerantz begira dago eta 
erantzuten du, gero aurpegia bueltatzen du 
aurrerantz, beste bat erantzuten hasten den 
bitartean. 

24. -Pomeraniakoa-. -Könisberg- 

25. LP, Behetik. Eskuinera begira. Kamerak 
apurtxo bat eskuinerantz egiten du azkenean. 

25. ekoa-. 

 

26. LP, Behetik. Kidea ezkerrera begira dago eta 
erantzuten du, gero aurrerantz bueltatzen du 
aurpegia beste batek erantzuten duen bitartean, 
orduan kamerak eskuinerantz egiten du eta atzean 
dagoen beste aurpegi bat enfokatu. Honek 
ezkerrerantz mugitzen du burua erantzuteko eta 

26. -Silesiakoa-. -Kostaldekoa-. -Oihan Beltzekoa-. 
-Dresden- 
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gero aurrerantz bueltatzen du. 

27. LP, Behetik. Eskuinerantz begira erantzuten 
du. 

27. ekoa-. 

28. LP, Behetik. Honek erantzun ondoren 
kamerak eskuinerantz egiten du ikusten ez den 
norbaitek erantzuten duenean, eta beste aurpegi 
berri bat enfokatzen denean beronek erantzuten 
du. 

28. -Danubiokoa-. -Rhin-ekoa-. 

-Saar-ekoa-. DENAK. “Ein... 

 

29. PO. Aurrean uniformeduna banderaz 
eskuineko alboan, atzean ilara bat palekin. 

29. Volk! Ein... 

30. LP, Behetik. Hitler entzuten. 30. Führer! Ein... 

31. LP, Behetik. Arrano handia, burdin forjatuz 
egina. 

31. Reich! 

32. LP, Behetik. Bandera svastikaz. 32. Deutschland!” 

33. LP, Behetik. 19. planoko partaidea berbera. 
Aurpegia eskuinerantz, begiak ezkerrerantz, 
ondoren aurpegia ere mugitzen du ezkerrerantz 
esaldi bat dioen bitartean. 

33. KIDE BAT. “Batera lan egiten dugu... 

 

34. PO, Behetik. 17an bezala, eskuinerantz 
begira. 

34. paduran.” 

35. EPL, Behetik. Hiru aurpegi, bakarrik erdikoa 
ikusten da osorik. 

35. DENAK. “Paduran.” KIDE BAT. 

“Lan egiten dugu... 

36. 17a bezalakoa. Kide bat eskuinera begira. 36. morteroaz.” DENAK. “Morteroaz.” 

 

37. LP, Behetik. Eskuinera begira. 37. KIDE BAT. “Eta... 

38. 17a bezalakoa. 38. hareaz.” DENAK. “Hareaz.” 

39. LP, Behetik. Eskuinera begira. 39. KIDE BAT. “Iparreko itsasoari dikeak 

jartzen.” 

40. EP-PO. Ilara diagonalean jarrita ezkerrera 
begira, eskuak palaren mangu gainean. 

40. DENAK. “Abegi on hiri, langile.” 

41. LP, Behetik. Kide bat eskuinera begira. 41. KIDE BAT. “Zuhaitzak... 

 

42. EP-PO, Goitik. Kideen ilara batzuk eskuak 
palaren mangu gainean. 

42. sartzen ditugu.” DENAK. “Baso indartsuak 
hazteko.” KIDE BATEK: “Guk... 

43. LP, Behetik. Hiru kide, bakarrik erdikoa 
ikusten da osorik, ezkerrerantz begira dago. 

43. bideak egiten ditugu.” 
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44. 42a bezalakoa. 44. DENAK. “Auzotik auzora, hiritik hirira.” 
KIDE BATEK. “Guk... 

45. LP, Behetik. Kidea eskuinera begira. 45. lur berriak egiten ditugu... 

46. 42a bezalakoa. 46. nekazariarentzat.” DENAK. “Lurrak eta 
basoak, zelaiak eta ogia... 

47. LP, Behetik. Hitler entzuten, 30ean bezala. 47. Alemaniarentzat!” Tronpeta jotzen 

hasten da. 

48. EP, Behetik. Lau tronpeta, bakoitzak pendoi 
bat darama Lan Zerbitzuaren enblemarekin. 

48. Tronpeta soinua. 

49. EP. Kideen ilara eskuinerantz begira, eskuak 
palaren manguan jarrita. Kamerak travelling 
egiten du eskuinerantz abestiak irauten duen 
bitartean. 

49. DENEK. Abestia tronpeta-kolpeen laguntzaz. 

50. PO, Behetik. Hitler eta Lan 

Zerbitzuaren burua estrado gainean. 

50. Danbor hotsa. 

 

51. EPL, 19. planoko kidea. Bere atzean beste bi 
edo hiru ikus daitezke. Emozioz hitz egiten du, 
gero beste batek jarraitzen du baina ez da ikusten. 

51. KIDEA: “Ez gaude trintxeratan, 

inguruan eskubonbak lehertzen, baina, 

hala ere, soldaduak gara.” 

BESTE KIDE BAT: “Zorroztu mailuak, aizkorak 
eta palak.” 

KIDEA: “Gu gara nazioaren gorputza.” 

DENEK: “Behin baten, Langemark-en...” 
Tronpeta-hotsa hasten da. 

52. PO, uniformeduna bandera bere gerri parean 
luzatuta, zelai erdian, urrunean atzean 
uniformedun ilara bat. 

52. Tronpeta-hotsak jarraitzen. KIDE BAT: 
”Tannenberg-en... Liege aurrean... 

53. PO, Behetik. Hitler eta Lutze estrado gainean, 
atzean jendea, denak eskua jasota, P ezkerrerantz. 

53. Tronpeta-hotsa. “...Verdun aurrean...” 

54. PO, 52.aren antzeko planoa, baina 
horizontalagoa, uniformeduna zelai erdian, 
bandera-palua gerriaren alturan, atzean 
uniformedunen ilara horizontala palak lurrean. 

54. Tronpeta-hotsa. “...Sommes-en...” 

55. PO, Behetik. Uniformedunak bandera-paluak 
lurrerantz zuzenduta. 

55. Tronpeta-hotsa. “... Aehne-n...” 

56. PO. Aurrekoaren antzekoa baina ilara 
luzeagoa. 

56. Tronpetak. “...Flanders-en...” 
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57. EP. Uniformedunak, batez ere aurrekoa 
aurpegikera bekoskodunaz, besoak sorbalda 
parean tolestuta saludoa egiteko. 

57. Tronpetak. “... Mendebaldean...” 

58. LP, Behetik. Uniformedun bat. 58. Tronpetak. “... Ekialdean...” 

 

59. LP. Pala aurpegi parean. Travelling 
eskuinerantz. 

59. Tronpetak. “... Hegoaldean...” 

60. EP. Uniformedunak palak jasota, kamerari 
lepoa ematen, fondoan arrano handiaren imajina. 
Travelling eskuinerantz. 

60. Tronpetak. “Fronte Gorriak eta 
erreakzionarioek tirokatutako kideak...” 

61. 56.aren antzeko planoa, uniformedun ilarek 
bat-batean banderak jasotzen dituzte gora danbor 
kolpearekin batera. 

61. Danbor-kolpea. DENEK: “Zuek ez 

zaudete hilda, bizi zarete...” 

62. EPL, Behetik. 19.eko kidea, beste bi atzean. 62. “... Alemanian.” 

63. PO, Goitik. Uniformedun ilarak formazioan, 
denek batera palak gora jasotzen dituzte. P 
ezkerrerantz. 

63. Ixiltasuna 

64. LP, Behetik. Hitler oso serio begira. 64. Ixiltasuna 

65. 62.ekoa bezalako planoa, oraingoan 

palak jaisten. P ezkerrerantz. 

65. HITLER: “Ene... 

66. PO, Behetik. Hitler hitz egiten, atzean Lan-
zerbitzuaren burua. 

66. ... lankideok... (Hitler-en hitzaldia 

hasten da). 

 

Atal honetan muntaketak filmaren mezu elementalena, Hitler eta herriaren arteko batasuna, 
banaezintasuna, era argian islatzeko laguntzen du: «Herri bat, Kaudilo bat, Inperio bat: 
Alemania!» aldarrikatzen dute denek batera eliza berri honetako partaideek. Hitler-en figura, 
bandera, eta Alemania erabat lotuta daude sinbolikoki. Riefenstahl-en muntaketak adierazten du 
Hitler-ek arretaz jasotzen duela bere eliztarren fede erakusketa. Irudia eta soinuarekin joko 
berbera egiten da behin baino gehiagotan, Hitler-en lehen planoa «Deustchland» hotsarekin 
lotuaz: 18 eta 47 planoetan gertatzen da hori, eta beste leku baten, 64 planoan, hildakoak 
gogoratzen diren une hunkigarrian ixiltasunarekin lotzen da kaudiloaren lehen planoa. 

Bestalde, hemen dagoen Eszena-jartzeak eta muntaketak erritual erlijioso baten izaera ematen 
diote sekuentziari. Esanahi hori elementu askoren konbinazio egokitik sortzen da. Adibidez, 
jendearen mugimenduak eta keinuak pentsatuak dira, ez espontaneoak, postura jakin batzuk 
erakutsiz: aurpegi guztiak alde batera begiratzen daude, (Hitler-engana suposatzen da) abesten 
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dutenean ere, esku biak palaren manguan eutsita edukitzeak kristau erlijioarekin lotutako otoitz 
egiteko egokerak dakartza gogora. Jestuen parsimonia hau kideek hitz trukaketa egiten dutenean 
ere nabaritzen da. Leku batera dituzte zuzenduta begiak eta astiro mugitzen dute aurpegia 
galdetzen dien kidearen alderantz, unearen izaera sakratua ez haustekotan. 

Planoen ezaugarriak aipatu beharko bagenitu behetik hartutakoak izatea litzateke 
azpimarragarriena, bestalde film osoan destakatzen den gauza. Dena den sekuentzia honetan argi 
ikusten da angelu honen erabilerari buruz egileak duen jokabidea. Gehienak behetik gorako 
planoak dira, Hitler-enak denak dira horrelakoak, eta salbuespen bakarrak Hitler beraren 
ikuspuntu subjetibotzat har daitezkeenak dira, hots, kide ilarak oholtzatik ikusiko balitu bezala. 
Honelako planoek, alde batetik, buruzagitasuna nabari uzten dute, ta bestetik pertsonaiei garai 
mitiko imajinarioetako majestuositatea ematen die, heroien mundu baten errepresentazioa eginaz 
ikusleentzat. Grezia edo Erromako estatua klasikoak edo elizetako santuak ikusten ari bagina 
bezala. 

8.2.4.3.1 Muntaketan partehartzaileen mugimenduak “findu” 

Estilo “osatua” eraikitzeko beste sistema da muntaketan espresatu nahi den esanahiarekin bat 
ez datozen jasoketak, edo hauen zatiak, eliminatzea. Segmentu formalenetan agertzen den 
ordenamendua eta mugimenduen perfekzioa, besteak beste, muntaketa garaian landutako 
aspektua da. Horren adibide nabarmen bat 10 segmentuan azaltzen zaigu, filmeko solemnitate 
handieneko pasartean. Riefenstahl-ek egin duen muntaketan ez du utzi mugimendu edo keinu 
perfektua ez den ezer sartzen sekuentzia honetan. Ikusten ditugu hiru gizonak bandera aurreraino 
joaten. Ondoren su piztuen planoa. Eta hurrengoan hiru gizonak «odol banderarantz» besoa 
luzatuta. Baina egileak ez digu erakutsi besoak altxatzen ari diren unea, imajinatzekoa baita 
mugimendu hori ez zela izango erabat simultaneoa eta zehaztasun ezak solemnitatea kenduko 
zion erritualari. Ez ditugu ikusten besoak jaisten ere, hirurak dagoeneko eskilaretan beherantz 
doazela baizik. 

Pentsatzekoa da leku askotan apropos eliminatuta egon daitekeela ordenua eta 
antolamenduaren aldetik perfektua ez den edozein gauza, hots, sekuentziaren oinarrizko 
ezaugarri estilistikoa dela hau, solemnitate esanahia sortzeko balio duena, eta erritualaren izaera 
indartzen duena. 

8.2.4.4 Errepikapena eta bariazioa 

Esan dugu gorago estilo bikoitzaren eraikuntza “errepikapena eta bariazioak” deituriko 
sisteman oinarrituta burutzen dela, musikaren eredua jarraituz. Hauxe dela ta printzipio hau oso 
bistakoa gertatzen da filmaren erritmoaren gauzaketan, eta ageriago azaltzen musika ardatz 
moduan hartuta montatzen diren sekuentzietan. 
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Egileak garrantzi handia eman dio erritmoari filmean. Berak dioenez gauza bi daude oso 
behinak filma egiteko: «Lehenengoa hezurdura da, eraikuntza, arkitektura. Bigarrena 
erritmoaren zentzua.»58 Beste leku baten dio film hau konposizio musikalaren antzean egin 
zuela.59 Quaresima-k ere esaten du Gogoaren garaipenaren eraikuntza globala konposizio 
musikalarekin konpara daitekeela, bere une indartsu eta suabeekin, bere gane eta une baxuekin: 
hegazkinez heltzearen ganeaz hasten omen da, Nuremberg hiriaren itzarketaren une baxuarekin 
jarraituz, adibidez.60 Horrelako eraketa «konpositiboa» guztiz egokia gertatzen omen da «forma 
liturgikoa» eraikitzeko zinemaren espezifikotasunen bidez. 

Honelako usteen aurrean Winston-ek dio ahalegin handienak eginda ere Riefenstahl-ek ez 
duela asmatzen. Bere desfileak eta martxak aspergarriak omen dira, luzeegi irauten omen dute, 
eta askoz ere film hobea izango omen zen laburragoa izan balitz bere une hunkigarrienak 
kontzentratuz. Egileari gauza bera gertatu omen zitzaion bere hurrengo filma, Olympia, osatuko 
zuten bi zatiekin.61 Ez dago esan beharrik, hala ere, hau ez dela kritiko gehientsuenen iritzia. 

Dena den Riefenstahl-ek erronka handiari egin behar izan zion aurre gai hain errepikatzaileei 
interesa emateko, eta horretarako erabili zituen errekurtsoen artean musika beraren potentziala 
aprobetxatzea izan zen bat, martxak eta desfileak koreografia bilakatuz. Ondoren adibide batzuk 
ikusiko ditugu, alde batetik “errepikapena eta bariazioen” bidezko muntaketarena, eta bestetik 
koreografiena. 

8.2.4.4.1 “Errepikapena eta bariazioak” Hitler-en irudien muntaketan 

Neale-k aipatzen duenez errepikapen elemental bat Hitler-en irudia eta bere ausentziaren 
arteko jokoa egitea da, hau da, eskema tipikoa da plano baten Hitler agertzea eta ondokoan 
Hitler ez ikustea. Baina errepikapen honetan dibertsifikazio etengabea dago: Distantzia uneoro 

                                                 
58 INFIELD, G., o.c. 121 or., lan hau aipatuz: SARRIS, A., o.c. 461 or.  
59 Riefenstahl: “Hace falta intuición para la transición entre imágenes, para pasar de un plano a otro, o de una escala 

de tonos de grises a otra, quiero decir, es como una composición musical. Lo que es importante es poner el acento 
en el sitio adecuado, para que la película pueda ir en aumento permanentemente.” MÜLLER, R., aipatutako 
dokumentala. 

60 QUARESIMA, L., o.c. 64. or., lan hau aipatuz: HINTON, David B. (1978): The Films of Leni Riefenstahl. 
Metuchen-New York-London, the Scarecrow press, 38 or.  

61 Winston: “At 107 minutes, given the limited subject matter, the film is inordinately long and crushingly repetitive; 
marching columns and marches, meetings and congresses and commemorations. (...) The film’s reputation as a 
work of inmense power depends -it seems to me, crucially depends- on those public domain prints which are of 
little more than an hour’s duration. The shorter (sixty-minute) cut, concentrating as it does on the more effective 
big scenes, is an infinitely better made film than Riefenstahl’s. But it is not Riefenstahl’s film. Her work reveals a 
failure of filmmaking judgment (a failure, in part, repeated in her next two documentaries Fest der Volkes and Fest 
der Schönheit): she is as in love with her own material as the average film student. Thus it was that Triumph of the 
Will was too long to serve any useful purpose, except to influence those already committed to Nazism.” 
WINSTON, B., o.c. 105 or. 
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aldatuz eta kamera mugimendu geratugabearen bidez Hitler-en planoak beti berdinak ez izatea 
lortzen du egileak, ta 360 graduko muntaketa erabiltzeak aldakortasun handiagoa permititzen 
dio. Hitler azaltzen ez diren planoak ere oso desberdinak dira batetik bestera. Horrela bada, 
Neale-k dioenez «joera sakona dago muntaketa-egitura bat errepikatzeko, baina, aldiz, 
desberdintasun indartsuak ere bere baitan sartuz.»62 Ondokoa da berak aipatzen duen adibidea, 
10 sekuentzian: 

828. PO. Tropen ilarak. 

829. PO, Behetik. Hitler tribunan hitz egiten. Tribuna alboan uniformatu ilarak ikusten dira arrano 
baten azpian zabalduta. 

830. PO, Goitik. Tropen kolumna luzeak estadioa okupatzen. 

831. PO, Behetik. Hitler 829 bezalako planoa baina hurbilagotik, angelu estuagoa. 

832. PO. Tropak bandera zutik dituztela, arrano azpian. 

833. EP, Behetik. Hitler tribunan hitz egiten. 

834. PO. Tropa bandera eramaleak zutabeetatik eskegitako hiru bandera handien azpian. 

835. PO, Behetik. Hitler tribunan, 829ko antzeko planoa baina tribuna askoz ere beheragotik 
hartuta dago, zeruaren proportzio txikiagoa geratzen delarik. 

Hemen denbora osoan tartekatzen dira Hitler eta tropak, baina gehiegi ez bada ere, etengabe 
aldatzen da Hitler-en planoa. 

8.2.4.4.2 Koreografiak 

Kideak desfilatzen doazenean ikusgarria da nola beren pausuak martxako musikaren 
erritmoarekin erabat kointziditzen duten, Eszena-jartzea musikala balego bezala. Emaitza lan 
koreografikotzat har daiteke.63 Barnouw-k ere azpimarratzen du irudi eta soinuen koreografia 
hori: 

“Filmak duen inpaktu ia fisikoa irudi eta soinuen koreografiari zor zaio: martxak, gorakak eta 
txaloak, banderak, gurutze gamatuak, arranoak, jendetzak, kanta folklorikoak, hodeiak, 
uniformeak, emakumeak, umeak, eta batez ere agerraldien sail baten, Führer-a.”64 

Quaresima-k esaten duen bezala soinu bandak zati musikala du, beste zatian zurrumurruak, 
txaloak, etab, guztiau edizioan sinkronizatuta; eta beste parte bat, hitzaldiak eta antzekoak, 
                                                 
62 NEALE, S., o.c. 82 or., lan hau aipatuz: BELLOUR, “The Obvious and the Code”, in: Screen, 15 bol., 4 zb. 1974-

75ko Negua. 
63 Riefenstahl: “El resultado es una coreografia siguiendo un ritmo, montado según la música...” Hamargarren ataleko 

plano bat erakusten du adibidetzat non danbordunen lerroak eskilarak jaisten dituen musikaren soinuak urratsekin 
zehatz kointzidituz. Egileak hau esanez amaitzen du: “¿Interesgarria, ezta?” MÜLLER, R., aipatutako 
dokumentala. 

64 BARNOUW, E., o.c. 94 or. 
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zuzenean jasota. Filmaren atal musikala Herbert Windt-ek konposatu zuen, motibo 
wagnerianoak berrartuaz eta finduaz (Nuremberg-eko maisu kantariak), abestiak (Horst Wessel 
Lied, Ich hatt’ einen Kameraden) eta martxak.65 

Koreografia hauek ia era perfektuan burututa daude martxekin. Adibidez, 10 sekuentzian 
«odol banderari» omenaldia egin ondoren tropek banderak eta estandarteak hartuta praktikatzen 
dituzten martxetan era ezin hobean kointziditzen dute martxarien pausuak eta musikaren 
puntuaketek. Hau izatez edozein martxaren ezaugarria da, baina Riefenstahl-ek muntaketa lan 
bikaina burutzen du. 

8.2.4.5 Planoen ezaugarriak 

8.2.4.5.1 Plano kontrapikatuak eta “estetika nazia” 

Filmak 1.167 plano ditu, eta 2:10’42” irauten du, plano bakoitzak 6,7 segunduko luzera du 
batez beste. Kontuan izan beharreko parametro bat angelua dela esaten derautze kritikoek, izan 
ere behetik ateratako planoen kopuru oso altua dago hemen. Guztira 493 plano, % 42, behetik 
ateratakoak dira. 

Hitler 234 planotan azaltzen da, % 20an, gehienetan bera bakarrik, edo besteekin dagoenean 
irudiaren erdian hartuta. Azpimarratzekoa da Hitler-en plano guzti horietatik ia % 70 behetik 
ateratakoak direla. Beraz planoen ezaugarri hau funtsezkoa da filmaren eta bere protagonista 
nagusiaren errepresentaziorako. 

Izan ere, zenbaiten arabera behetik hartze hau estetika naziaren adierazgarri handienetarikoa 
da, eta Winston-ek dioenez Errenazimendu garaian zutoin buruan zeuden eskulturak pintatzeko 
ohituratik dator.66 Baina beste batzuen ustez plano mota honen jatorria zinema sobietarrean dago. 
Gubern-ek dioenez zinema naziak sobietarretik hartu zituen zenbait joera, angelu kontrapikatuei 
ekiteko gustua, aurpegien lehen plano estu-estuak, eta zeru oso dramatikoen errepresentazioa 
argazki-irazkien erabilerari esker, eta baita ere muntaketa erritmikoa.67 Izan ere, sobietar 
                                                 
65 QUARESIMA, L. o.c. 56 or. 
66 Winston: “The original technique of low angle viewpoint ‘was used in the Renaissance in drawing classical 

statuary. Since these statues were usually mounted on pedestals it was inevitable that they were seen and drawn 
from below... Renaissance worship of the sublime added to this naturalistic effect’ (Lan hau aipatuz: HINZ, 
Berthold (1979): Art in the Third Reich, Pantheon, New York,) The viewpoint places the observer level with the 
feet of the statue; which is, as Hinz points out, ‘an accurate reflection of fascist reality in the sense that a kick in the 
face is a constant threat.’ Thus a pre-facist artistic convention, with specific connotations are thereby extended. The 
result is not an automatic revulsion in the non-fascist viewer; on the contrary, the shared aesthetic effectively co-
opts the viewer. Inevitably, given our aesthetic history, the low angle dominates Triumph of the Will.” WINSTON, 
B., o.c. 104 or.  

67 Gubern: “Estas afinidades han originado aproximaciones críticas entre dos obras maestras del cine de propaganda, 
como son El acorazado Potemkin y El triunfo de la voluntad.” GUBERN, R., o.c. (1989 b) 96 or. 
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zinemaren eragin honek filmaren estetikaren osagai diren horrelako zenbait elementu 
abangoardista ekarri zuen, tradizio askoz ere klasikoagoaren osagaiekin batera, Gubern-ek 
dioenez: 

“Leni Riefenstahl-en estetikak eboluzioa izan zuen mendiko zinemaren bere aurreko etapan ageri 
izandako erromantizismo völkisch-etik (barru berotasuna, instintua, irrazionaltasuna, mitoaren 
inperioa, lirismoa) etapa hitlerianoan estilizazio neoklasikoa izan arte (zorrotz landutako forma, 
kadentzia erritmikoak, sendo egituratutako konposizioak), baina aurreko azpiestratutik askatu 
gabe. Gogoaren garaipenean gurutzaketa aurkitzen dugu: estilo neoklasikoa alde batetik (kultura 
aldetik legitimatzailea) eta abangoardiaren zenbait estilema, batez ere sobietarra, bestetik 
(legitimatzaileak ikuspegi iraultzaile batetik).”68 

Honek ez du esan nahi naziak korronte abangoardisten lagun zirenik. Gubern-ek adierazten 
duen bezala, «iruditzen zitzaien bakarrik problematikoa ez zenak, esperimentala ez zenak, iraun 
zezakeela luzaro.»69 Ordura arteko Alemaniako arte abangoardista guztia gaitzetsi zuten arte 
degeneratu izendatuz, problematikoa eta kosmopolita zelako, aitzitik beraiek nahi zutena arraza-
nazio-herritar artea zen. 

8.2.5 Ikuspuntuak 

Badirudi filmean badagoela joera ikuspuntu gehienak subjektibotzat hartzeko, edo Hitler-
enak, edo jendearenak. Hau kontuan hartzeko gauza da, ze ikuspuntu subjektiboek 
protagonistekin identifikazioa indartzeko balio izaten dute, eta hauxe izan daiteke beste 
mekanismo bat gehiago film honen egitura erretorikoak bere helburuak lortzeko. Bestalde 
ikuspuntu subjektibo horiek batez ere pertsonalizatzen dira, norbanakotzen, Hitler-en kasuan, 
besteetan jende anonimoaren, ez norbanakoen, ikuspuntutzat hartu behar baitira. Ikuspuntu hau 
nahas daiteke askotan orojakilea edo objektibotzat hartzeko modukoarekin. 

Hala ere, ikertzaileren bat ohartu da ikuspuntu objektiboenen barruan oso partikularra izan 
daitekeen baten. Quaresima-k dioenez bada bat gertakizunen kanpotik bezala begiratzen 
duenarena, norbait zerutik begiratzen arituko balitz bezala. Ikus ditzagun banan-banan ikuspuntu 
hauek. 

                                                 
68 Gubern: “Entre el culto paganizante -que estallará en el prólogo de Olympia- y la tradición de los contrapicados de 

Eisenstein y del montaje rítmico de Vertov y de Ruttmann, la obra de Leni Riefenstahl se resuelve como un 
sincretismo en el que no falta, claro está, la plástica geométrica de Los Nibelungos, de Lang, que Hitler, el Sigfrido 
del nuevo siglo, admiraba profundamente.” GUBERN, R., o.c. (1989 b) 109 or. Winston-ek ere esaten du 
Riefenstahl-ek —edo bere filmatzaileek— denbora osan jarraitzen dituztela Greziarren printzipio estetikoak. 
WINSTON, B., o.c. 102 or. 

69 GUBERN, R., o.c. (1989 b) 85 or. 
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8.2.5.1 Hitler-en ikuspuntu subjektiboa 

«Hitler Nuremberg-era doa airez...» jartzen duten hasierako azpitituluen ostean ikusten den 
guztia Hitler-en ikuspuntu subjektibotzat har daiteke, nahiz eta Quaresima-k esaten duenez 
horren muntaketa eredu tipikoa jarraitu gabe eginda dagoen, «era desegokian eta distortsio 
handiz.»70 Hasierako hegazkineko jasoketak Hitler-en begirada balira bezala eginak daude. Eta 
horrek ikuslea protagonista horrekin identifikatzeko lagun lezake filmaren hasiera bertatik. 

Prozedura bera jarraitzen da Hitler kaleetan zehar autoz doanean. Lehenengo Führer-aren 
irudia azaltzen zaigu eta ondoren haren bizkarretik berak ikusten duena: jendetza alaia, 
emakume, gizon edo umeen irudiak, hiriko monumentuak. Baina hemen ere Quaresima-k 
aipatzen duen bezala, erabiltzen den formula ez da “ortodoxoa”: Batzutan irudiak gehiago 
sartzen dira sorbaldaz sorbalda eskeman, besteetan aldiz ia buruzagiari besarkatuta doala 
dirudien «ikusle pribilegiatua» egongo balitz bezalako jasoketak biltzen dira. Hau dio 
Quaresima-k: 

“(...), zehatz hitz eginez, ez da ikuspuntu subjektiboaz eginikoa, jasoketen angelua ez baitator bat, 
agian, Hitler-en posizioarekin, “raccord-a” ez da beti errespetatzen, baina azken batean lortzen den 
efektua estrategia honetan sartzen da.”71 

8.2.5.2 Partehartzaileen ikuspuntua 

2 segmentuan, 3ko 3.1, 3.2, 3.5 sekuentzietan, eta 6, 8, 9, 11. segmentuetan partehartzaile 
ezezagun edo edozein herritarren ikuspuntua nagusitzen da. Ikuspuntua ez da partehartzaile oso 
konkretu batena, kasu oso puntualetan izan ezik non lagun edo kideren bat azaltzen den begira, 
aurreko edo atzeko planoa bere ikuspuntutzat har daitekeelarik, hori bai, beti muntaketaren bidez 
egindako jokoari esker, hots, Kuleshov efektuari esker. Beraz ikuspuntu hau lotu daiteke 
orojakilea edo objektiboarekin. 

                                                 
70 QUARESIMA, L., o.c. 57 or. Hau dio Gubern-ek ikuspuntu horretaz: “Como Hitler jamás aparece en esta escena, 

Quaresima se ha referido a la mirada de Hitler para designar la visión subjetiva desde el aparato, en el que está 
emplazada la cámara, aunque añada con razón que es una visión subjetiva tratada con mucha flexibilidad y no 
pocas distorsiones, ya que el avión es incluso visto desde el exterior. Hitler es en esta escena invisible, en efecto, 
como lo son los dioses, como el Jesucristo de Ben Hur (...). Infield nos aclara que Hitler sobre Alemania había sido 
un slogan (basado en sus desplazamientos aéreos) que el líder utilizó en su campaña electoral de abril de 1932. Este 
eslogan permanecía en la memoria colectiva y Leni Riefenstahl lo visualizaría literalmente en el arranque del film.” 
GUBERN, R., o.c. (1989 b) 104 or. 

71 QUARESIMA, L., o.c. 58 or. 
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8.2.5.3 Partehartzaile eta Hitler-en ikuspuntuak tartekatuta 

Badaude zenbait sekuentzia plano-kontraplanoak asko funtzionatzen duena, Hitler alde 
batetik eta jendea edo kideak bestetik. Plano horien ikuspuntua har daiteke Hitler-ena bezala edo 
partehartzaileena. 3 segmentuan 3.3 eta 3.4 sekuentziak dira honetan nabarmentzen direnak. 
Dena den plano-kontraplano hauek muntaketan derrigortutakoak dira. 

8.2.5.4 Ikuspuntu “ezezaguna” 

Ikuspuntuen joko honetan bada bat oso aipagarri gertatzen dena. 10 segmentuaren hasieran 
azaltzen den ikuspuntua ez baita erraza identifikatzea. Oso goitik ateratako planoez eta estadioko 
zutabeen atzetik hartutakoez ari gara, hiru gizon doazenean kide uniformatuz osatutako formazio 
erraldoien erdiko pasilotik. Beste egoera baten horko ikuspuntua gehiagorik gabe objektibotzat 
har daiteke, baina hemen zenbait elementu konbinatzen dira ikuspuntu oso partikularra 
eraikitzeko. Quaresima-k dioenez hemengoa bakarrik izan daiteke ikuspuntu mitikoa, 
superiorra.72 Guri bururatzen zaigu Casetti-k eta Di Chio-k aipatzen duten «begirada objektibo 
irrealarekin» lotzea: Honelako ikuspuntuak errealitatearen «errepresentazio hutsa baino urrunago 
doan intentzionalitate komunikatiboa du.»73 Honelako planoetan ikuspuntua ezin denez bertako 
inorekin lotu ikusleari zerbait gehiago adierazi nahi omen zaio. Filmeko irudirik 
hunkigarrienetarikoak ikuspuntu mota honekin kointziditzen dutenak dira. 

8.3 Errealitatearen errepresentazioa 

8.3.1 Gogoaren garaipenaren errealismoaz 

8.3.1.1 Errealitate “estilizatua” 

Film honek ez du erabiltzen besteen moduko errealismorik, eta ikertzaileek ez dute esaten 
“errealista” denik, aldiz, beste kalifikazio bat gaineratzen diote hor azaltzen den errealitateari: 
“errealitate estilizatua” erakusten omen du. Estilizazioak esan nahi duena da egileak “tratatu” 
egiten duela errealitatea, eta honek film baten kasuan bai filmaketa eta bai muntaketa gehienetan 
erabiltzen diren irizpideez barik beste batzuez eginda daudela adierazten du. 

                                                 
72 QUARESIMA, L., o.c. 63 or. 
73 CASETTI, Francesco eta DI CHIO, Federico (1994): Cómo analizar un film. Paidós, Bartzelona, 247-248 or. 
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 Guzti honek zera esan nahi du, besteak beste: Filmaketak egitean Riefenstahl-ek efektu 
originalak lortzea nahi zuen eta horretarako era bat behetik ateratako planoen erabilera berezia 
izango zen, jendea eta objektuak, eraikinak esaterako, errealitatetik kanpora baleude bezala 
enkuadratuz. Ikusleak eraikinen goiko aldea ikusiko zuen, airean baleude bezala, eta 
partehartzaileak zerutik jaitsiko balira bezala. Estilizazioan eragina duen beste elementu bat 
kameraren etengabeko mugimendua da, jasoketa estatikoak gutxitu egiten dira eta ahal den 
neurrian dinamikoak bilakatu.74 

Honen ondorioz filmak gertakizun erreala “landu” egiten du, irudien jasoketa prozesuaren 
bidez, angelu hautaketa, iluminazioa, eta gero muntaketaren bidez. Bestalde, estilizazio hori 
aukera estetiko batzuen gain oinarrituta dago, “estetika naziaz” hitz egitean ikusi dugun bezala. 

Hala ere, filmak errealitatearen estilizazio handiarekin batera “dokumentalgintza jatorrarekin” 
lotu daitezkeen lorpenak ere erakusten ditu. Everson-ek, adibidez, filmeko plano bakar bat 
aipatzen du, Hitler azaltzen delarik hitzaldi batean buruarekin keinu berezia egiten (12 
segmentuan dagoen 1.122 planoaz ari da) plano hori gai omen delarik «historiaren benetako 
egia» agertzeko.75 Adierazi nahi dena da irudi hori eta antzekoak dokumentalaren “benetako 
errealitatea” kaptatzeko gaitasuna, edo Vertov-ek zioen bezala «bizitza konturatu gabe» 
harrapatzeko ahalmenaren erakusle direla, eta horrela dokumentalaren “errealismo” 
ohikoenarekin lotuko lirateke. 

8.3.1.2 Forma erretorikoa eta errealitatea 

Filma propagandazkoa dela esateak autoreak errealitatearen erakusketa interesatua egiten 
duela dakar jakintzat. Ez digula errealitatea den bezalakoa azalduko, bakarrik berari interesatzen 
zaion aurpegia baizik. Gertatzen da arazo hau propagandako filmena eta beste guztiena ere 
badela, filmgileak askotan egiten duelako bere errealitatearen eraikuntza, beste batek egingo 
lukeenetik oso desberdina. Propagandako filma egin gabe “gauzak diren bezala” jaso nahi 
dituenak ere beti egiten du errealitate horri buruzko interpretazio bat, errealitate horren 
errepresentaziorik fidelena egiteko intentziorik onenaz bada ere. 

                                                 
74 INFIELD, G., o.c. 109 or. 
75 Everson: “One of the highlights of Tiumph of the Will is a brief, almost imperceptible vignete lasting less than a 

second. The mob roars approval of one of Hitler’s speeches. Even he is a bit surprised at the enthusiasm. There is a 
slightly smug, cocky, self-satisfied nod of his head, and a suggestion of a smile which says, more clearly than reels 
of films, “Boy, I’ve got them just where I want them!” Of such moments is the real truth of history, and some of the 
most valuable moments of film documentary, composed.”  EVERSON, William K., “The Triumph of the Will”, in: 
JACOBS, L., o.c. 140 or. Balorazio honen azpian dago pentsamendu bat pisu handia eskaintzen diona ondoko 
ideiari: “benetako dokumentalak” jasotzen ditu irudiak “hantxe egon delako kamera” behar zen unean, eta bakarrik 
horrela jaso zitekeelako irudi hori. 
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Guzti honek badu zerikusirik aztertzen ari garen filmarekin, izan ere Riefenstahl-ek etengabe 
esaten ekin dio berak “benetako errealitatea” jaso besterik ez zuela egin Gogoaren garaipenean. 
Hau orainarte aztertu ditugun dokumentalgileek, Flaherty-k, Vertov-ek edo Buñuel-ek dioten 
gauza bera da, eta honelako ikuspuntutik aterako genukeen konklusioa autore bakoitzak egiten 
duela bere “propaganda” litzateke, bere errealitatearen ikuspegiarena hain zuzen. Baina hain 
zabal jo gabe komenigarria zaigu propagandaren kontzeptua mugatzea, “film propagandistikoa” 
zeri deitzen diogun argituz, eta saiatu gara hori egiten “forma erretorikoaz” hitz egin dugunean. 

Horrela bada, nahiz eta Riefenstahl-ek esan berea ez dela propaganda, filmaren funtzio 
nagusia aztertuz gero ikusten dugu helburu nagusia ikuslea alderdi eta buruzagiaren alde jartzea 
dela. Hots, filmak jendearen jokabide politikoan eragin zuzena izatea nahi du. Riefenstahl-en 
lana funtsean “propagandako” filma da, nahiz eta berak etengabe errepikatu ez dela, «gertatu 
zenaren benetako isla» baizik. Logikoa da Riefenstahl-ek hori ukatzea propagandako lana dela 
baieztatzeak berak Hitler-i apoioa ematen ziola esan nahi izango baitzuen. Baina gure ustez 
egileak berak filma “errealitatea” zela adieraztean bidea zabaldu zien atzetik etorriko ziren 
kritikoek esango zutenari, hots, hura ez dela “errealitatea”.76 

Horretarako argumentatu duten arrazoi inportante bat izan da filma “gertatzen ari ziren 
gauzen” filmaketa baino gehiago bereziki prestatutako ekintzen filmaketa izan zela, hots, 
“Eszena-jartzea” handia besterik ez zela izan Kongresu hura. Eta “Eszena-jartzea” handia 
egoteak filma ez dela azken batean “dokumentala” esan nahiko luke kritiko horien aburuz. 

8.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

8.3.2.1 Errepresentazio esposizionala 

Film hau, forma pertsuasiboa erabiltzen duten guztiak lez, erabat esposizionala da. Izan ere, 
Nichols-ek dioen bezala modu esposizionala elaboratzeko era bat pertsuasioz funtzionatuko duen 

                                                 
76 Baina “propagandazkoa” izan arren filmak propaganda hutsa baino zerbait gehiago den inpresioa eman dezake, eta 

horixe da Gogoaren garaipenarekin gertatzen dena. Luis Buñuel-ek dokumental berria osatu zuen New York-eko 
Arte Modernoaren Museoan 1939-1941 bitartean lanean zebilenean Riefenstahl-en Gogoaren garaipena eta naziek 
egindako Suzko bataioa filmarekin, Poloniaren konkistaz ari zenarekin. Buñuel-ek muntaketa paraleloa egin zuen 
nazien propagandak prometitzen zuena eta geroago praktikan egin zuenaren artean. Hau dio Buñuel berak: “...en el 
Museo se presentó la película a Nelson para que se diera cuenta de la importancia que tenía el cine como elemento 
de propaganda, cosa de la cual los yanquis no tenían la menor idea. Rockefeller se quedó muy impresionado, y 
entonces decidieron crear la sección de cine en el Museo de Arte Moderno, y aun antes de que se creara yo me puse 
a trabajar en The Triumph of the Will. Eran doce rollos y había otros doce de la conquista de Polonia. Con la ayuda 
de una muchacha alemana para que los cortes de los discursos tuvieran continuidad, lo reduje exactamente a la 
mitad. Lo demás ya lo sabes: se asustaron tanto, que, después de haber mandado hacer dieciocho copias para los 
países sudamericanos, decidieron que no se exhibieran por miedo de que aquella brutalidad y aquel despliegue de 
fuerzas fuera contraproducente.” AUB, M., o.c. 88 or. 



Gogoaren garaipena 
 
 
 

263 

argumentua erabiltzea da.77 Bestalde, filmak ez du erreflexibotasunaren izpi txikienik ere. 
Adibidez, ez dugu kamera inoiz ikusten. Kamera ager litekeen irudiak kontu handiz eliminatuta 
daude: Plano bat ikusten dugu Hitler-en bizkarretik aterata bera doan kotxetik, eta ondoren beste 
leku batetik Hitler-en kotxea azaltzen zaigu baina kotxe horretan ez doa filmatzailerik bere 
kamerarekin. Alde honetatik fikziozko film klasikoen eskema jarraitzen du, kamerarik ez dagoen 
ilusioarekin funtzionatuz. Ez dago erreferentzia bakar bat ere filmatzaileez, eta filma egiten 
dutenez. Filmaren ikuspegi nagusia erabat objektibo eta orojakilea da. Erreflexibotasun eza 
horrek errealitate konkretutik urruntzeko balio dezake, hor agertzen diren gertakizunak denbora 
eta espazio erreal batetik kanpo jazota dauden inpresioa sortuz, egunerokotasunetik urruntzeko 
eta denbora eta espazio mitikoaren efektua egiteko ikuslearengan. 

8.4 Interpretazioa 

8.4.1 Artearen funtzioa nazismoan 

Sobiet Batasunean Stalin-en garaian “errealismo sozialistarekin” gertatu bezala artea 
alderdiaren eta politikaren zerbitzuan jartzen zen nazien garaian. Gubern-ek esaten duenez 
artearen funtzioa zen herria buruzagiarekin «komunio mistikoan» murgiltzea, eta horretarako 
alderdiak antolatzen zituen ekitaldi politikoei izaera “erlijiosoa” ematen jakin zuen.78 Guzti 
honen bidez nazismoak bere ideologiaren aldeko lotura fanatikoa bultzatzen zuen.79 

                                                 
77 NICHOLS, B., (1991) o.c. 34 or. 
78 Gubern: “Pero este arte era inseparable de la tarea política primordial de alentar la comunión mística del pueblo con 

el líder mediante actos públicos en espacios públicos, mediante ritos y ceremonias corales, que vuelven a delatar 
los elementos de religiosidad pagana del hitlerismo, tan bien captados por la cámara de Leni Riefenstahl. De ahí, 
también, la importancia del arsenal simbólico del nazismo, de su capital heráldico, de su acervo semiótico. El 
nazismo tuvo la habilidad de recuperar o de reciclar viejos símbolos paganos, impregnados de honda expresividad 
y emotividad, para utilizarlos funcionalmente en su proyecto político. El Reich de los mil años se sirvió del águila 
imperial como símbolo de eternidad gloriosa y del fuego como emblema de regeneración y de germanidad, (...). Y 
el propio Hitler fue presentado como híbrido del heroico Sigfrido y de Odín, dios de la guerra, custodio del 
Walhalla para sus fieles soldados.” GUBERN, R., o.c. (1989 b) 86 or. 

79 Gubern: “..., se invoca sin tapujos el fanatismo adepto. Y este fanatismo (...) requirió de mensajes persuasivos, de 
símbolos, de emblemas, de himnos y de monumentos, que crearon un pathos nazi, de la misma forma que existía 
antes un pathos cristiano,...” GUBERN, R., o.c. (1989 b) 84 or. 
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8.4.2 Esanahi agerikoak eta ezkutuak 

8.4.2.1 Esanahi esplizituak 

Filmak emozioen bidez “konbentzitu” nahi du ikuslea, eta eraikitzen duen emozio mota hori 
ez da edozein, sentimendu patriotikoa baizik, buruzagi karismatikoarekin bat eginiko komunitate 
nazionalaren parte izateak dakarrena. Komunitatearen  nortasuna, besteak beste, instituzioei 
egiten zaien atxekipenaren bidez espresatzen da, eta film honek bikain erakusten du herritarren 
identifikazioa Alemaniako instituzio berriekin.80 Horretarako “zeremonia politiko” batzuetako 
emozioa transmititzen zaio ikusleari, beronek ere atxekimendu horretan parte har dezan.81 
Horrela bada, “erlijio zibilaren” zeremonia batetaz ari gara, nazio modernoetan egiten diren 
ospakizun politiko-erlijiosoez, besteak beste nazioaren sakralizazioa burutzeko.82 Hain zuzen 
ideologia naziarekin sinpatizatzen zuten zinema-ikertzaileak izan ziren izaera “politiko-erlijioso” 
honen interpretazioak egiten hasi zirenak. M. Bardéche-k eta R. Brasillach kritiko frantsesek83 
hau zioten: 

“Gogoaren garaipena (1934) Nuremberg-eko Kongresuaren kontakizuna baino gehiago ez dena, 
erregimenaren jaien testimonio bezala geratuko da. Historialariek kontsultatuko dute, eta, agian, 
bera izango da Hitler-en heriotzaren ostean erlijio eta leienda hitlerianoa ezagutzeko tresna 
esentziala. Hitler-en hegazkinak hiriaren gainetik egiten du hegaz musikak «Horst Wessel Lied84» 
jotzen duen bitartean. Gero Nuremberg-eko zeremonia itzelak datoz: lanaren mezak, banderak 
eskegita laba kolada handiak bezala, desfileak suzien argipean, eta baita ere eszena hunkigarriei 
ebakia egiteko, arte perfektuaz, episodio familiar txikiak, bizitza lan kanpoetan, dutxa, jatordua, 
jende pintoreskoa, baina guztiaren gainetik herria bere buruzagiarekin lotuta.”85 

                                                 
80 Instituzioei egiten zaien atxekipenaz eta komunitateaz ikus, adibidez, F. Garmendiaren lana (Euskal Herriko 

egoerari aplikatuz):  GARMENDIA, Francisco (Zuz.), LARRAÑAGA, Nekane, BUENETXEA, Esther, “Política y 
valores en la sociedad vasca”, in: ELZO, Javier (Zuz.) (1996): Los valores en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y Navarra. Su evolución en los años 1990-1995. Eusko Jaurlaritza, Gasteiz,  245-250 or. 

81 Filmaren helburuez hitzegiterakoan hau dio Gubern-ek: “Los objetivos políticos del film aparecen hoy 
perfectamente nítidos. Hull ha señalado tres objetivos fundamentales: 1) mostrar la solidaridad y unión del partido 
tras la sangrienta purga de Ernst Röhm y de los cuadros de las SA; 2) difundir en primer plano la imagen y las 
voces de los líderes, con sus discursos, en una sociedad pretelevisiva; 3) impresionar a las audiencias extranjeras.” 
GUBERN, R., o.c. (1989 b) 102 or., lan hau aipatuz: HULL, David Stewart (1969): Film in the Third Reich. 
University of California Press, Berkeley eta los Angeles, 75 or. 

82 “Erlijio zibilaz” ikus: GINER, Salvador, “Religión civil”, in: Claves de la razón práctica, Madril, 11 zb., 1991eko 
Apirila.  

83 Brasillach fusilatu egin zuten 1945ean alemanen kolaboratzaile izateagatik. KRACAUER, S., o.c. 131 or. 
84 Horst Wessel-en kanta alderdiaren himnoa zen, eta hau dio Gubern-ek pertsonaia horretaz: “..., un miembro de las 

SA coautor del himno del partido, que había vivido de modo poco glorioso a expensas de una mujer y acabó sus 
días asesinado en 1930, por razones extrapolíticas.” GUBERN, R., o.c. (1989 b) 94 or. 

85 FORD, Ch., o.c. 79-80 or., lan hau aipatuz: BARDÈCHE, Maurice eta BRASILLACH, Robert (1954): Histoire du 
Cinéma, André Martel, Paris. 
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Riefenstahl-en filmak trebezia handiz transmititzen du horrelako zeremoniak sor dezakeen 
emozioa. Ebentua beraren ikusgarritasuna, jendetzaren handitasuna, desfile eta martxen diziplina 
ta ordena ezohikoak, jendetza adoretuak, Riefenstahl-ek bikain egituratuko zituen lehengaia izan 
ziren. 

8.4.2.1.1 Zeremonia patriotiko-erlijiosoa 

Beraz film hau kutsu erlijioso-patriotiko hori oso era egokian zabaltzeko egina dago. Hain 
ondo egina non ikertzaile batzuek aipatzen duten film honetako eszenekin kontrako propaganda 
egin nahi izan dutenek ezin izan dietela kendu beraien indarra eta magia. Izan ere, filmak 
indarra, harrotasuna, konfidantza eman ahal die komunitate horretako partaideei, eta ez direnei, 
aldiz, inbiria, beldurra, edo mehatxu inpresioa.86 

Filmak garai mitiko imajinarioetako egoera animikoa eta emozionala espresatzen duela dirudi 
bere sentimendu patriotikoen bidez. Herri edo nazioen fundazioaz gizarte modernoko tradizio 
erromantikoan egin diren errepresentazioak jarraituz garai mitiko haietako errituala 
berreraikitzen saiatu dena, Erroma berriaren fundazioa bailitzan. Bere bandera, estandarte, 
swastika, arrano, eta sinbolo mota guztien parafernaliak, uniformatuen ilarak erdiaroko itxura 
duten etxeen artetik joaten edo gauetako su, ke eta lainoen artean siluetaturik azalduz, 
“fundazio” horren errepresentazioa egiten da.87 

Herria edo tribua bere kaudilo karismatikoarekin bat egina azaltzen da, herria salbatu eta 
garaipenera eramango duen buruzagi oldartsuarekin, hain zuzen. Eta gertatzen dena da hau 
guztiau ez dela ipuin, leienda edo fikziozko kontua, garai historiko konkretu baten norbaitek 
“errealitate” bihurtu nahi zuena baizik. Riefenstahl-ek gertakizun historiko konkretua “leienda” 
bihurtu zuen, “Alemania berriaren fundazioaren leienda”, ondoko gertakizun historiko 
negargarriek, edo gerra galdu izanak, “leienda beltza” bihurtu zutena. 

Fundazioaren mitoan erabat funtsezkoa da hori hezurmamitzen duen pertsonaren papera, 
buruzagia, hilkorren gainetik dagoen heroiarena. Heroi horrek komunitate osoa hezurmamitzen 
du beragan. Hori era askotara islatzen da filmean: hitzaldiak, behetik gorako planoak, lehen 
planoak, ikuspuntuak, argia. Horretarako Hitler-i egiten zaion jarraipenean pertsonaia ez-
humano bati jarraitzen zaio: buruzagia beti dago tropei errebista pasatzen, hitzaldiak botatzen, 

                                                 
86 Barsam: “Mitoaz egiten duen erabilpenaz zabaldu egiten du gertakizunen esanahi inmediatoa, bere esanahi 

kulturala aberastuz, material dokumental benetakoa errealitateari buruzko bere bisio propioaren bidez 
transformatuz. Arrazoi hauengatik inork ere ez du filma zuzenki imitatu, edo, propaganda eta kontrapropagandako 
filmetan egin ohi den bezala, ezin izan da material hori arrakastaz erabili bere buruaren aurka.” BARSAM, R., o.c. 
(1992) 131 or. 

87 Barsam: “Filmaren erritmo geldoa, majestuosoa, prozesio inperial edo erlijioso batena da. Riefenstahl kexu egon 
arren bere barietate faltagatik, berak filmatzen zituen gertakizunak ikusgarriak ziren, eta lortu zuen ikuskizun hori 
hunkigarri egitea.” BARSAM, R., o.c. (1992) 130 or. 
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etengabe gurtua da, ez dugu inoiz ikusten jaten, lagunekin brometan, bere alde informalagoak 
oso gutxi dira. Honek, jakina, solemnitate efektua ematen dio filmari. 

Ekintzak osokoak dira, plano bakoitzean azaltzen den ekintzak osotasuna du bere baitan, ez 
du beste planoen beharrizanik “ekintzaren bat osatzeko”. Bere baitan du indarra. Pertsonek 
exekutatzen duten mugimendu bakoitzak zentzu osoa du, eta hau ekintza erritualistikoen 
ezaugarria izan daiteke. Nola film osoa errituala den, ekintza konkretu baten kontinuitate 
espazial eta denborala ematen ibiltzeak ez du interesik, sinbolikoa delako, ekintza berak bere 
hutsean duenetik harantzago doan esanahia sortzeko egiten da. 

Gauza harrigarria da horrelako lorpena burutzeko Riefenstahl-ek ez zuela errealitatea, aurrean 
zeukana, forzatu beharrik. Hitler eta bere alderdiak “interpretazio” horixe zuten egiten ari 
zirenaz. Jakina, Riefenstahl-ek indar guztiz espresatu zuen esan beharreko hori filmaketan 
erabilitako tekniken bidez eta ondorengo muntaketaren bidez. Jakin zuen era oso bizian 
harrapatzen egoera hori eta buruzagiek egindako diskurtsoetatik horixe transmititzen zuten 
zatirik egokienak hartzen.88 

Beraz, Riefenstahl-en film hau uler daiteke “sorkuntzaren mitoaren kontakizuna” bezala. 
Komunitatearen (nazio, tribu, segitzaileen taldearen) “fundazioa” espresatzen du. Elementu 
erlijiosoz beteta dagoen kontakizuna da. Klabe hau jarraiturik bi eratako uneak bereiz daitezke 
filmean (muntaketaren “estilo bikoitzarekin” kointzidituz): alde batetik erritual liturgikoak 
(hitzaldiak —sermoiak—, kontsagrazioak, hildakoen —martirien— oroitzapenak, buruzagiari 
kultua edo adorazioa, betirako bizitzaren aginduak, traizioei aipamenak) eta bestaldetik jaia 
(kaleetan jendea, desfileak kalean, lagungiroko lanak eta dibertimenduak). 

8.4.2.2 Sekuentzia batzuk interpretatzen 

Hasiera bertatik has gaitezke filmaren irakurketa erlijiosoa egiten, lehen errotuluetatik 
jadanik ikus dezakegulako planteamendu erlijioso-politiko horrekin lotu daitekeen zerbait:89 
                                                 
88 Hemen ez dugu esan nahi Riefenstahl-ek era kontzientean planteatu zuenik egitura hau, guk erabiltzen ditugun 

kontzeptuak buruan izanik. Galdetzen diotenean ea filmak zer “mezu” duen berak hau erantzuten du: “Me ha 
preguntado usted si Triunfo de la voluntad tenía un mensaje, pues mientras estaba trabajando nunca me planteé 
nada así, pero cuando estaba montando la película descubrí que tenía cierto mensaje, que usted puede encontrar 
ahí. Por un lado la creación de puestos de trabajo, véase el conjunto dedicado a la prestación ocupacional, y sobre 
todo los discursos de Hess donde dice, dirigiéndose a Hitler, “usted es la garantía de la victoria, usted es la garantía 
de la paz”. Para nosostros entonces eso era un mensaje, paz, paz. Y eso sale en la película una y otra vez; otros 
motivos u objetivos políticos no se mencionan, no se habla de antisemitismos, no se habla de la teoría de las razas; 
éstos son los mensajes de la película. (...) Esta película significa políticamente hablando que estaba de acuerdo con 
el espíritu de aquellos tiempos. Quiero decir, el noventa por ciento de la población de los alemanes, y buena parte 
de los extranjeros creía en esa paz que se estaba proclamando.” MÜLLER, R., aipatutako dokumentalean. 

89 Barnouw-k dioenez errotulu horiek Walter Ruttmann-i bururatu zitzaizkion, eta antza denez horixe izan zen 
dokumentalgile horren proposamenetatik film definitiboan erabili zen gauza bakarra. BARNOUW, E., o.c. 94 or. 
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1934ko Irailaren 5a 

Munduko Gerrateak eztanda egin eta 20 urte geroago 

Gure sufrimenduaren90 hasieratik 16 urtetara 

Alemania berriz jaio denetik 16 hilera 

Adolf Hitler ostera ere Nuremberg-era doa airez bere jarraitzaile leialen kolumnei errebista 
pasatzera 

Kontzeptu horiek hasieran bertan aipatzean filmak mendebaleko zibilizazioan oinarri erlijioso 
funtsezkoa duen eskema, erlijio kristauarekin lotuta dagoena, jartzen du martxan. Sufrimenduen 
ostean berpizkundea dago. Susan Sontag-ek dio azpititulu hauetan nazien Kongresua 
Alemaniaren historiaren “erredentziozko” kulminazioa bezala iragartzen dela.91 

8.4.2.2.1 Gidari berria dator zerutik Alemania salbatzera 

Lehen sekuentzian hegazkina ikusten dugu lainoen artetik joaten eta Nuremberg-era heltzen. 
Ikertzaile guztiek ematen diote berebiziko garrantzia sekuentzia honi: Hitler zeruetatik Alemania 
salbatzera datorren jainkoa da. Badirudi Siegfried Kracauer izan zela interpretazio hau zabaltzen 
lehenetarikoa, mitifikazio horren kritika eginez: 

“Alemanen joera tradizionala termino mitiko eta antirrazionaletan pentsatzeko ez zen inoiz 
gainditua izan. Eta jakina, nazientzat garrantzizkoa izan zen joera hau indartzea eta mito aleman 
zaharrak biziagotzea; horrela eginda hesi intelektuala eraikitzen zuten ideia demokratikoen inbasio 
arriskutsuaren aurrean. Gogoaren garaipenaren hasierako sekuentziak hegazkin bat azaltzen du 
hodei ikusgarrien “bankoen” artetik Nuremberg-erantz hegaz, bertan Hitler doala, Odin aita berriro 
hezur ta haragiz, antzinako arioek oihan birjinalen gainetik bere osteekin trumoika entzuten zuten 
hura.”92 

Ondoren beste ikertzaile guztiak bide beretik abiatu dira. Adibidez, E. Barnouw-k hau esaten 
du: 

“Filma sekuentzia harrigarri batekin hasten da. Hitler jainko antzeko zerbait bihurtzen duena eta 
lurrera datorrena herri alemana salbatzera. (...) Hodeien gainetik hegaz doan abioi bakartia azaltzen 
zaigu; batzuetan lainoak ezkutatu egiten du makina geroago berriro agertzeko. Azkenean lurra 
ikusten da: Nuremberg hiriko txapitelak lanbroak inguratuta. Hegazkinaren itzala hiritik nola 
pasatzen den agertzen da. Jendetza itxaroten ari da begirada gorantz zuzenduta. Halako batean 
hegazkinak lurra hartzen du. Giza aldra handien orroe itzelek airea betetzen dute.”93 

                                                 
90 Hitz alemana Leidens da, eta beronek “sufrimenduak” esan nahi du. Singularrean Leiden erabiltzen da “Pasioa” 

(Jesukristorena) esateko. 
91 SONTAG, S., o.c. 36 or.  
92 KRACAUER, S., o.c. 273 or. 
93 BARNOUW, E., o.c. 94 or. 
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K. Kelman-ek bere aldetik: 

“Hitler zerutik etorri da Nuremberg zaharra piztera hasieratako su teutoniarraz, herri Alemanaren 
energia eta izpiritua askatzeko.”94 

Ironia handiz bada ere G. Sadoul-ek klabe berean azaltzen du atal hau: 

“Filmaren hasieran Alemania borroso azaltzen da hodei arranditsuen artean. Egileak mundua 
aurkezten zuen bere hasieran, itxaronez Jainko berriak hodeiak eta lurrak zati zitzan. Zerua ireki 
egiten zen, Reich-a gauzatu eta sortu. Mesias berriaren hegazkina Nuremberg-en geratzen da. Eta 
begira hor, Führer-ari harrera egiteko, emakumeak, umeak, soldadu ululariak, negarrak begietan, 
oriflamak eskuetan. Kotxeak bidea egiten du nekez adoraziozko itsasoan, dekoratutzat hiri 
erdiarotar engalanatua duelarik. Begira hemen, bestalde, estadioan lerrokatuak, gerra makinaren 
gurpil diziplinatuak. Deifikazio wagneriano ponposo honetan afektazioak eta gustu faltek ere beren 
zentzua hartzen dute.”95 

R. Gubern-ek hau dio: 

“Sarrera hori filmaren une funtsezkoenetarikoa da eta bertan itsaso zerutarreko uretan altzairuzko 
txoria azaltzen da Alemaniako Jauna daramana Nuremberg-en lurra hartu arte, hemen adoratzaile 
lurtarren entusiamoa jasoaz. Riefenstahl-ek azentu paganoa ematen die Bibliaren inspirazioz 
egindako irudi hauei, (...).”96 

Ia unanimea da haserako sekuentzia horrela interpretatzea. Infield-ek iritzi zabal hori jasotzen 
du esanez «lehen sekuentzia hau zinegilearen errealizazio guztien artean inpresionanteena dela 
kontsideratzen da.»97 Quaresima-k ere berataz aipatzen du «zinemaren historia guztian 
gehienetarik eztabaidatu direnetakoa» dela.98 Winston-ek dioenez Riefenstahl berak ez du inoiz 

                                                 
94 KELMAN, Ken, Film Culture, 1973, hemen aipatua: WINSTON, B., o.c. 105 or.  
95 FORD, Ch., o.c. 80 or., lan hau aipatuz: SADOUL, Georges (1949): Histoire du Cinéma Mondial. Flammarion, 

Paris. Ford-ek komentario hau egiten du Sadoul-ek erabiltzen duen ironiaz: “(...), Georges Sadoul, l´historien (du 
cinéma) officiel du parti communiste, qui ironise à plaisir et voit dans Le Triomphe de la Volonté ce qu’il veut bien 
y découvrir, (...).”   

96 GUBERN, Román (1989): Historia del cine. Lumen, Bartzelona, 258 or. Gubern berak hau dio beste lan baten: 
“Las espesas nubes que se extienden bajo el avión delatan la tradición estética de los films de montaña en los que 
se formó la realizadora, actriz de varios films de Arnold Fanck y directora que debutó en este mismo género con La 
luz azul. Pero además de su sentido recto, el viaje aéreo proporciona un sentido figurado o metafórico, como el del 
enviado celestial, el mesías, que llega a Nuremberg, para presidir un gran encuentro místico y colectivo. Por eso 
Kracauer ha podido compararlo a un dios pagano, a Odín sobrevolando los bosques alemanes. La metáfora se 
acentúa cuando Nuremberg surge entre las brumas a la aproximación del profeta celestial, quien tiene la virtud 
mágica de disipar las tinieblas. La imagen impresionante que registra la sombra del avión sobre una avenida de 
Nuremberg poblada por fieles sugiere fuertemente la idea de un águila imperial que la sobrevuela con las alas 
extendidas. La metáfora no podía ser más redonda.” GUBERN, R., o.c. (1989 b) 104 or. 

97 INFIELD, G., o.c. 56-57 or. Hala ere, Infield-ek sekuentzia horrentzat erreferentzia profanoagoa bilatzen du esanez 
gogora dakarrela Hitler berak, Goebbels-ek antolatuta 1932an egin zuen hauteskunde ibilaldi prezedenterik 
gabekoa abioiz. 

98 QUARESIMA, L., o.c. 57 or. 
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ukatu Kracauer-ek egiten duen irakurketa.99 Imitatzailerik ere ez zaio falta izan antza denez, 
baina emaitza askoz ere kaxkarragoekin, Hitler-en “goitartasun” hori ez baitu edonork 
bereganatzen.100 

Harrigarria gertatzen da interpretazioan adostasun neurri hau ikertzaileen balorazioak oso 
desberdinak badira ere. Ford-en ustez gehiegizkoa da esanahi sinboliko hain esajeratua 
eskaintzea sekuentzia horri, kritikoek batak bestea kopiatu besterik ez omen dute egin filmaren 
izaera wagnerianoa aipatzean.101 Baina seguru aski filmaren indar berezia hortxe jokatzen da, 
filmaren funtsa zeremonia politiko baten giroa espresatzean datzalako. Hodeiak ere oso kontuan 
hartzen dira: Kracauer-ek mendiko filmen tradizioaren konbentzioekin konektatzen ditu,102 eta 
Neale-k gaineratzen du hodeien irudiek dimentsio pertzeptual berezian sartzen dutela ikuslea.103 

                                                 
99 WINSTON, B., o.c. 104 or. 
100 Hau kontatzen du W. Everson-ek: “Quite obviously a USIA documentary man, assigned to cover President 

Kennedy’s arrival at a Latin American town, has seen Triumph of the Will and, with the sincerest motives in the 
world, felt that a pictorial idea that had worked for Hitler (who hardly deserved it) might work even better for 
President Kennedy. Unfortunately, even though he tried meticulously to follow the original format, it didn’t work 
out. The President arrived not in the gleaming plane, but in a workmanlike helicopter. His cheerful grin was 
democratic rather than godlike. The indisciplined crowds were more like eager fans than reverent worshipers.” 
EVERSON, W., o.c. 140 or. 

101 FORD, Ch., o.c. 84. or. Dena den beste toki baten filmaz egiten duen juizioan hau dio: “Xehetasunak zainduta, eta 
ferborez eta zentzu artistiko ukaezinezkoaz burututako bere forma definitiboan, lana  estilo wagnerianoko 
ikuskizun magiko baten moduan aurkezten da Walhalla herritarra gauzatuz.” FORD, Ch., o.c. 75 or. 

102 Kracauer-ek erabateko lotura egiten du alemanek mendiei zuzentzen zieten kultua eta agintari tiranikoari 
egindakoaren artean. Hau esaten du asteburuetan eskalatzera joaten ziren ikasle unibertsitarioei buruz: “Lejos de 
ser deportistas comunes o impetuosos amantes de panoramas majestuosos, estos escaladores de montañas eran 
devotos que cumplían con el ritual de una religión.” KRACAUER, S., o.c. 109 or. Bere ustez “mendiko film” 
hauek nazien aldeko joerekin lotuta daude. Berauetan naturaren indar primigenioak, elementalak, azaleratzen omen 
dira, ahalmen elementalak, razionalismoa eta zibilizazioaren funtzionamendua elkarren aurka moduan planteaturik 
askotan, justu Hitler-ek eta bere kideek Alemanian hezurmamitu nahi zituzten “idealak”. Izan ere, garai eta gizarte 
batzuetan mendiek pentsakerarekin edo ideologiarekin loturiko funtzio berezia betetzen dutela dirudi, eta, adibidez, 
F. Garmendiak zera dio, gure gizartean gaur egun mendiak duen erakargarritasuna alde batetik pentsakera 
postmodernistarekin lotu daitekeela, baina bestetik atzera begira dauden jarrerekin: “(...), quiero explicitar la 
sospecha de que el primer contacto con el valle del Roncal evoca y provoca actitudes contradictorias que merecen 
ser tratadas. De un lado se trata de una actitud de contestación postmoderna que protesta por haber sacrificado el 
equilibrio ecosistémico de muchos de nuestros hábitats industrializados. De otro, sin embargo, existe en dicha 
actitud cierta dosis involucionista de querer retornar a la naturaleza de un pasado perdido.” Azken jarrerak, agian, 
badu mendizale aleman haien ikuspegiarekin lotu daitekeen zeozer. GARMENDIA, Francisco, “La Comunidad de 
vida en el valle del Roncal”, in: AYERBE, Enrique (Zuz.) (1982): Mendiak. 4. Tomoa, Etor, Donostia, 57 or. Gauza 
da Leni Riefenstahl-ek Gogoaren garaipena egin orduko egin zituen filmak, bai aktore bezala edo zuzendari 
moduan, mendia zutela eszenatokitzat. Eta Gogoaren garaipenaren lehen sekuentzian azaltzen diren hodei 
multzoak ba omen dute zerikusirik mendiko film horietan agertzen ziren paisaia majestuosoekin eta haien 
liluramenduarekin. 

103 Neale: “The cloud formations in particular here are both important and indicative. As Hubert Damisch has argued 
in his book Théorie du nuage (Paris 1972) clouds have been an essential ingredient in the whole apparatus of 
spectacle in European art. In offering to the spectator’s gaze a set of forms which mask and fill an otherwise empty 
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Zeremonia politiko-erlijioso honetan Hitler-en inguruan mugitzen da guztia. 44 planoan 
ikusten dugu lehen aldiz Hitler, hegazkinetik irteten, eta Neale-ren ustez atzerapen honek 
pertsonaiaren garrantzia azpimarratzeko funtzionatzen du,104 Winston bezalako kontinuitate 
klasikoaren jarraitzaileek faltan botatzen dutelarik lehenago ez agertze hori, sekuentzia osoaren 
“errealismo” ezaren adierazgarritzat hartuz.105 Dena den erabili den ikuspuntu subjektiboaren 
bidez buruzagiarekin identifikazio indartsua sortua da dagoeneko. 

8.4.2.2.2 Herriak zerutik jaitsi den buruzagia gurtzen du 

Hegazkinetik jaitsi bezain laster hasten den sekuentzia buruzagiaren “adorazioarena” moduan 
interpreta daiteke. Herriak salbatzaileari ongietorria egiten dio jai giroan. Ibilaldian dauden 
anekdotek giro alai eta ludiko hori transmititzen dute. 

Noizbait buruzagia zeruko energiarekin zuzenean lotzen dela dirudi, Barsam-ek dioenez 
Hitler-en irudia zutik doanean batzutan eguzkiaren kontra filmatua dago, eta horrela bere perfila 
aureolaz inguratua azaltzen da. Saludo nazia esku ahurra atzerantz dela egiten duenez, une batez 
eguzkiaren argia hantxe islatzen da, lehen planoan enkuadratua, eta energia goitiarra 
kontzentratzen duela ematen du.106 

Bestalde, kaudiloaren “gurpenaren” beste episodio garrantzizko bat Hitlerjugend-aren edo 
gazteria hitlerianoaren bileran gertatzen da 7 segmentuan. 

8.4.2.2.3 Buruzagiak komunitate zaharrarekin bat egiten du 

Filmak erakutsi nahi duen beste sentimendu bat Hitler eta alderdi nazia “komunitate” 
alemanarekin bat egitetik sortzen da. Bai kaleko jendea eta bai gazteria komunitate horren osagai 
dira. Nuremberg hiriak berak “komunitate” ideia errepresentatzen du, ikusten duguna ez baita 
hiri “moderno” bat, gizarte tradizionalarekin lotu daitekeen moduko herria baizik. Berau 
itzartzen denean, komunitatea itzartzen da, bere itxura tradizionalaz, teilatuetako tximiniei kea 
dariela, eta geroago fundituz gazteriaren kanpamendua azaltzen da, horrela gazteria naziaren 
komunitatea bat egiten delarik beste komunitate zabalagoarekin. 

                                                                                                                                                
and potentially infinite space (the sky) while simultaneously signifying the very emptiness and infinity that they 
mask, clouds have come to function, in a sense, to signify spectacle itself.” NEALE, S. o.c. 67 or. 

104 NEALE, S., o.c. 69 or. 
105 WINSTON, B., o.c. 106 or. 
106 GUBERN, R., o.c. (1989 b) 104 or. Hau dio geroago: “En realidad, este efecto dura sólo 26 fotogramas (poco más 

de un segundo), por lo que su efecto psicológico tiende a ser subliminal. Es más que probable que este tratamiento 
luminoso del Führer fuese un afortunado azar de los operadores, que Leni Riefenstahl aprovechó sabiamente.” 
GUBERN, R., o.c. (1989 b) 107 or. 
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Hirugarren segmentuan azaltzen da beste elementu bat ere komunitate izaera horrekin 
zerikusia duena, desfile folklorikoa, Hitler-en omenez egiten dena. Gubern-ek dioen bezala 
jantzi tipikoekin doazen pertsona hauek Alemania tradizional nekazaria eta alderdiaren arteko 
fusioa adierazten dute.107 

8.4.2.2.4 Buruzagiak komunitate berriak fundatzen ditu 

Behin zerutik jaitsi ondoren eta bere jarraitzaile eta komunitate zaharrarekin bat egin ondoren 
buruzagia komunitate berriak sortzen hasten da, jarraitzaileak antolatuz, eta elkarte berriak 
sortuz. Zeregin hau izaera erlijiosoz betetako “erritual liturgikoen” bidez egiten du. Besteak 
beste, filmean badira une bi “sortze” honekin erabat lotzen direnak: 5 segmentuan “lanaren 
mezarekin” Lan Zerbitzua fundatzen du, eta 9 ta 10 segmentuetan bere segitzaileak bildu ta 
haiekin odolezko lotura sakralizatzen du. 

8.4.2.2.5 Lanaren meza 

 Bardéche eta Brasillach-ek ez zioten alferrik deitu “lanaren meza” 5. segmentuko ekitaldiari. 
52.000 partaide Zeppelin zelaian formatuta azaltzen dira, palak eramanez, beren fedea Hitler-
engan agertzeko. ilaretan jarrita estadio gainean altxatako arrano aleman handiaren azpian, 
«zeremonia meza balitz bezala gidatuta dago», dio Welch-ek ere.108 

Elkarte sortu berria zen hau, zerbitzu zibilaren moduko zerbait, sindikatu desagerraraziei 
inkautatutako ondasunekin eraikitakoa, lan publikoan ekiteko sortua, gotorleku militarrak 
egiteko, etab. Hori dela ta Quaresima-k esaten duen bezala lehen urratsa sinbolo berrien 
aurkezpena zen: bandera, pala (milizia berriaren “arma”). Manifestazio guzti hori kontatzeko 
modua sinbolikoa dela dio Quaresima-k. “Corpus” berria, instituzio berria fundatzen da: 
legitimazioa bilatzeko Volk-aren (Herriaren) sustraiekin harremanean jarri beharko da, bere 
printzipioekin lotu. Gertakizuna forma liturgikoaren arabera garatuko da, eta jatorri sakratu argia 
duen «koru hizlariaren» formula aplikatzen da, Quaresima-ren esanetan zeremonia patriotiko-
nazionaletan ere asko erabilitako errekurtsoa.109 

8.4.2.2.6 Jarraitzaileen komunitate berriaren fundazioa 

Aurrekoarekin batera, agian, 9 eta 10 segmentuak dira filmari izaera politiko-erlijioso 
indartsuena ematen diotenak. Atal hauetan gauzatzen da ondoen zerutik Alemania salbatzera 
jaitsi den Hitler-en eginkizuna. Bi segmentu hauek interpreta daitezke “kaosetik ordenara” 

                                                 
107 GUBERN, R., o.c. (1989 b), 105 or. 
108 WELCH, D., o.c. 156 or. 
109 QUARESIMA, L., o.c. 60 or. 
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pasatzea bezala, “gauetik egunera”, jarraitzaileen bilketa espontaneoagoa lehenengo, itxuraz, eta 
diziplina ikaragarriz hurrengoan. Hau atal bien arteko kontraste estilistiko ugariz adierazten da. 

 9 segmentuak segitzaileen komunitate zabalaren “fundazio” izaera hartzen du, buruzagiak 
banderak hartuta etorri diren bere jarraitzaile guztiak bildu ditu, eta hauei beren misioa 
adierazten die. Guzti hau gauez burutzen da, erdi ilunetan, argi eta itzalen arteko kontrastean. 
Arranoaren irudi handiaren azpian jarrita buruzagia ia ikusten den pertsona bakarra da, bera 
bakarrik baitago argiztatuta inguru guztia erdi ilunetan dagoen bitartean. Giro horretan lurraren 
eta suaren hasierako indarrak eta arbasoen izpiritua egiten dira presente, komunitatea berpiztuz. 

Segmentuaren lehen planoan zeruko hodeietatik lurrerako panoramika bertikala egiten du 
kamerak, hemen dagoen “arrano totemikoan” gelditu arte. Kateatuaren bidez bandera multzo 
handia ikusten da mugitzen, zelaiaren erdirantz joaten tronpeten deiei erantzunez, buruzagiari 
harrera egiteko. Ez dira bandera eramaleen aurpegiak azaltzen, jarraitzaileak bandera bihurtuta 
daude, herriaren izpirituaren sinbolo. Bandera eramale horiek urrunean piztu den seinaleak, 
buruzagiaren arrano handiak gidatuta doaz. 

Hitzaldia hasi orduko banderen desfilea dago, eta nola gauez den ezin dira ikusi ondo 
formazio ordenatuak. Behin baino gehiagotan halako nahaste kaotikoaren modukoa da ikusten 
dena eta horrek “hasierako unea edo fundazio” bezala interpretatzeko aukera areagotzen du. 
“Banderen itsaso” horrek aberriaren eraiketa sinboliko ikaragarria egiten du. Esan dugun bezala 
banderetatik aparte fokoek eta argiek ikusten uzten duten pertsona bakarra Hitler da eta horrela 
herria eta buruzagia erabat identifikatuta azaltzen dira. 

Banderen multzo handi bat gainaldetik jaisten da eta beste banderen itsasoan murgiltzen da, 
fisio mistikodun unea bisualizatuz. Quaresima-k dioenez podiuma, bere forma kuadratuaz, 
harrian, eta bere posizio altuak leku sakratua dela sujeritzen dute, aldare modukoa. Gauezko 
irudi horretan erreflektoreek estadioko bandera handia ere argitzen dute, eta buruzagia. Beste 
guztia iluntasunak hartuta dago, edo bereiziezina da. Ez dago espaziorik presentzia 
indibidualerako.110 Eta Hitler-ek egiten duen hitzaldiak ekitaldi hori “fundazio” bezala ulertzeko 
hainbat elementu eskaintzen du: 

“Ihaz bildu ginen zelai honetan lehen aldiz. Buruzagi nazional-sozialisten lehen errebista orokorra 
izan zen hura. Gaur 200.000 lagun daude bilduta, soilik beren bihotzak ekarrita, eta beren 
leialtasunak. Gure herriaren kalamitate handiek mugitu gaituzte eta konbatean bildu indartsu 
bilakatuz. Esperientzia hau gabeko beste nazioek ez dute ulertzen. Arraroa eta misteriotsua egiten 
zaie gutariko milakak biltzea miseria, sufrimendua eta pribazioak jasanez. Haiek ezin dute ulertu. 
Uste dute halako gauza bat Estatuak aginduta izan behar duela. Oker daude! Estatuak ez digu 
agintzen! Geuk agintzen diogu Estatuari! Geuk sortu dugu Estatua!111 

                                                 
110 QUARESIMA, L., o.c. 62 or. 
111 Beltzean daudenak geuk jartzen. 
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Gure mugimenduak haitza bezala dirau. Eta gutariko bakoitzak arnasa har dezakeen bitartean 
mugimenduari bizitza emango dio, eta beragatik burrukatuko da, iragan urteetan bezala. Danborra 
danborrarekin bilduko, bandera banderarekin, taldea taldearekin, erregioa erregioarekin. Behin 
banatuta zegoen nazioaren kolumna erraldoiek bat egingo dute. Krimena litzateke galtzea 
hainbeste borrokari esker lortutakoa, hainbeste lan eta arduraz irabazitakoa, hainbeste sakrifizio eta 
pribaziori esker. 

Ezin dugu hori alde batera utzi bizitzak bizitzea merezi badu horrexegatik baita. Eta merezi du 
ezen gurea misio handia da. Misio hau ez digu eman nagusi humano batek, gure herria sortu 
duen Jaunak baizik. Gure promesa da Alemanian eta Reich-eko bere jendearengan eta nazio 
alemanean baino ez pentsatzea egunero eta orduoro. Gure herri alemanagatik! Sieg Heil!” 

Hitzaldian eten ugari dago oihu eta aklamazio handiak egiten direlarik. Esan behar da hitzaldi 
honetan dela filmean zehar Hitler-ek oradore sutsu eta talentudunaren izaera ondoen azaltzen 
duenetako bat. Bere «geuk sortu dugu Estatua» esaldiaren tonua, irudian bere erdiko plano 
laburra behetik hartuta ikusten dugularik, ikaragarria da. Ez da hau gizarte demokratikoetako 
tonu epela, dena zalantzan jar daitekeen denboretakoa, kontakizun epikoen errepresentazioetan 
munduaren hasierako jaunek erabiliko zuketen hura baizik, hizkuntza ezagutu gabe ere ulertzeko 
modukoa.112 

Hitzaldia amaituta buruzagiaren aginduak betetzera joango balira bezala kideen kolumnak 
martxan hasten dira, haren begiradapean eta bakoitzak eskuan zuzia daramala, herriaren 
jatorrizko suaren indarra bereganatu duela adieraziz, misioari hasiera emateko prest. 

8.4.2.2.7 Komunitatearen sakralizazioa 

Behin hasierako kaos horretan segitzaileen komunitatea fundatu ondoren hurrengo atalean 
ordenamenduari heldu zaio txanda. Argia nagusi da, egunez burutzen baita ekitaldi hau, eta 
zeruetatik jaitsi den buruzagi horrek dagoeneko antolakuntza lan aparta burutu du. Lehen 
planoan beste arrano erraldoi bat, sendotasun inpresioa ematen duena, goitik beherako 
mugimendu panoramikoan ikusten dugu, eta kateatuz igarotzen gara seguru aski film osoko irudi 
hunkigarrienera: Goitik ateratako jasoketa urrunean hiru gizon doaz, Hitler, Himmler eta Lutze, 
zelaiaren erdiko pasilo luzean, formazio perfektuan eta mugimendu txikienik egin gabe SA eta 
SS-koen kolumna errektangular handiak daudelarik pasilo horren albo bietan.113 Quaresima-ren 

                                                 
112 Gubern: “(...), El triunfo de la voluntad demuestra ejemplarmente que no es necesario ningún comentario verbal 

(voz de un cronista o narrador en off) para investir de sentido y vertebrar ideológicamente un flujo de imágenes 
documentales. Incluso quien no entienda el alemán, y no pueda descifrar los discursos verbales de los políticos que 
aparecen en pantalla, es sensible a la eficaz expresión cinematográfica de Leni Riefenstahl.” GUBERN, R., o.c. 
(1989 b) 109 or. 

113 Welch-ek dioenez 97.000 SA-ko partaidek eta SS-ko 11.000k hartu zuen parte ekitaldi horretan. WELCH, D., o.c. 
155 or. 
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ustez kultuaren objektu den buruzagi horrek antolatzeko ahalmenaren printzipioa gauzatu du, 
oraina egitekoa. Berak bakarrik eduki dezake botere hori.114 

Riefenstahl-ek errepresentazio honen aparteko solemnitatea jasotzen jakin du. Hiru gizonak 
Luitpold estadioaren beste aldean dagoen leku batera doaz, poste handien azpian eta suez 
inguratuta hortxe dagoen «odol-banderari» omenaldia egitera, hain zuzen alderdiagatik 
hildakoen odolaz bustitako bandera.115 Ikuspuntuaren atalean aipatu dugun bezala badago 
errekurtso bat filmean zehar bakarrik hemen agertzen dena, agian hasierako hegazkinaren 
planoetatik aparte, eta ikuslearengan hain inpresio handia egiteko laguntzen duena: ikuspuntuak 
ez du kointziditzen zeremonian parte hartzen duen inorenarekin. Hiru gizonak goitik ikusten 
dira, eta gero estadioa mugatzen duten zutabe handien atzetik. Aurrez ikusten ditugu. Beste 
presentzia guztia eliminatuta dago, eta horregatik dio Quaresimak ikuspuntu hau goitik 
begiratzen ari den norbaitena bezalakoa dela.116 

Hasierako planoetan Trauermarsch edo dolu musika geldoa dagoen arren banderaren aurrean 
eskuak altxatuta azaltzen diren jasoketa erabateko ixiltasunean burutzen da. Omenaldia eginda 
hiru gizonak bueltan doazela «Horst Wiessel Lied» himnoa entzuten da baxu baxu, bigarren 
aldiz filmean hasierako hegazkineko zatiaren ostean. 

Segmentu honetan zeremonia sakratuaren inpresioa sortzen da beste inon baino gehiago, eta 
dauden irudi hain ikusgarriek dimentsio hori areagotzen dute. Fundazioaren ostean sakralizatu 
egiten da kideen lotura alderdiarekin eta buruzagiarekin. “Eroritako martirien” aurrean eta iragan 
“traizioari” aipamena eginez kideen odolezko lotura espresatzen da. «Odol-banderari» eginiko 
omenaldiaren ostean SA eta SS-koen talde edo batailoien banderen kontsagrazioa egiten da. 
Hitler-ek, kide batzuek lagunduta, «odol-banderarekin» ikutzen ditu taldeen bandera eta 
estandarte berriak eta eramaleari eskua luzatzen dio, finkotasunez begiratuz eta hitzik egin gabe. 
Welch-ek dioen bezala hau «bataio-errituala» dela dirudi.117 Kainoia disparatzen da berak asalto-
tropei bandera berria aurkezten dien bakoitzean. Autore honek dioenez sekuentziak esanahi 
berezia du, mistizismoa kontzentratzen du eta iragana ta etorkizunaren arteko lotura egiten.118 

                                                 
114 Quaresimak dioenez inoiz burutu den sekuentziarik hunkigarrienetakoa da hau. QUARESIMA, L., o.c. 62 or. 
115 «Odol-bandera» 1923ko Azaroan Munich-en naziek burututako Erreboltan hildakoen odolaz bustitako banderari 

zeritzon. 
116 Quaresima: “Naturalmente il culmine dell’esperienzia mistica ci porta a contatto con gli attributi sostanziali del 

mito: l’ordine, l’allineamiento, la caduta di ogni principio di individualità. Inversamente: la geometria perfetta 
degli schieramenti, degli spazi, l’uniformità dei partecipanti si transforma in rivelazione del sacro.” QUARESIMA, 
L., o.c. 63 or. 

117 WELCH, D., o.c. 155 or. 
118 Gubern-ek honela laburbiltzen atal hauen interpretazioa: “Una de las escenas más impresionantes es la del 

homenaje a los caidos de la Primera Guerra Mundial, que Leni Riefenstahl planeaba rodar con la cámara en 
movimiento, pero que por razones de fuerza mayor tuvo que rodar finalmente desde un emplazamiento fijo en 
elevado ángulo picado y en un gran plano general. De este modo, Hitler, Lutze (S.A.) y Himmler (S.S.), avanzan en 
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Gubern-ek dioenez guzti honek Hitler-en jainkotzea dakar: 

“(...), Hitler-ek dibinitatearen moduan aktuatzen du, berriz jaiotako Odin bailitzan. Ikus 
hamargarren sekuentzia, SA eta SS-ko tropen aurrean diskurtsoa egiten du igarotako krisiari 
aipamena eginez hura izendatu gabe, eta gero errebista pasatzen die SA-koen banderei eta bere 
esku eskuinaz ikutzen ditu, bandera bakoitza eta bere eramalea purifikatuko edo kontsagratuko 
balitu bezala, bere errito erlijiosoak liturgia politikora transferitu dituen sekta berri baten pontifize 
nagusi bilakaturik.”119 

Filmak segmentu honetan bere gailurra atzeman ondoren hurrengoetan finkatu egiten da 
ospalkizuna Nuremberg-eko kaleetako martxa ikusgarrien bidez, azkenean borobiltzen delarik 
klausurako sekuentzian filmaren mezua, hots, Hitler, Alemania eta Alderdi nazia gauza bera 
direla. 

8.4.2.2.8 Filmeko zenbait motibo sinboliko 

8.4.2.2.8.1 Sua 

2 segmentuan Hitler-en hotelaren aurrean burutzen da gauez kontzertu bat eta hantxe azaltzen 
da sua lehen aldiz, elementu sinboliko moduan filmean betetzen duen funtzioari hasiera emanez. 
Gubern-ek hau dio: 

“Gaueko kontzertuaren eszenan azaltzen dira lehen aldiz suteak alde guztietatik, eta dagoeneko 
gogora dezakegu gar sakratua germanitatearen sinboloa zela tradizio völkisch -ean. Baina suak 
baditu, lehendik, esanahi unibertsal eta urrunagoak. Eguzkiaren sinboloa da, bizitzarena eta 
berotasunarena, eta zabalduz boterearen sinboloa ere bai. (...) Are unibertsalagoa den mito batek, 
(...), zera dio, sua zerutik Lurrera etorri zela (inestarria, eguzkiaren beroa) eta jainkoek irakatsi 
ziotela gizonari sua egiten. Bersorketa eta garbiketaren sinboloa ere bada, eta suaren festibal 
paganoetan txarrerako indarren hondamena bilatzen zen, (...). 

Gogoaren garaipenean sua bigarren sekuentzian azaltzen da (gaueko kontzertuan); seigarrenean, 
zuzi, suziri eta suteekin, SA-koek eta Viktor Lutze beren buruzagiak Hitler-i egiten dioten 
omenaldian; bederatzigarrenean, banderen kontsagrazioari dedikatuan, zuzi eta suteekin; eta 

                                                                                                                                                
triángulo equilátero -con Hitler en el vértice puntero- por un largo corredor flanqueado por masas ordenadas en 
formación militar e inmóviles, hasta llegar al sagrario, convertidos los tres en oficiantes-sacerdotes de la ceremonia 
litúrgica y vistos desde un punto de vista de observación implausible: desde el punto de vista de una divinidad 
celeste que contempla, aprueba y bendice el rito. No se trata tampoco de una escena inocente. El masivo homenaje 
a los caidos en la guerra, constituía una advertencia al mundo exterior. Pero a la vez, al oficiarlo Hitler junto a los 
jefes de las S.A. y de las S.S. volvía a insistir en el tema de la unidad inquebrantable del partido. Y por último, el 
tributo a los desaparecidos expresaba la continuidad histórica con el pasado -glorioso o no glorioso-, añadiendo a la 
unidad política actual la idea de la unidad transgeneracional, la unidad en el tiempo. Esta continuidad de la esencia 
germánica fue también elaborada en la banda musical del film, ya que junto a una obra maestra del pasado. como 
Los maestros cantores de Nuremberg de Wagner, figuraban himnos partidistas como Horst Wessel Lied y Ich 
Hatt’einer Kameraden (...), lo que establecía una sólida filiación entre la grandeza del pasado y los himnos actuales 
del partido. El procedimiento era, a la vez, subliminal y sumamente eficaz.” GUBERN R., o.c. (1989 b) 107 or. 

119 GUBERN, R., o.c. (1989 b) 107-108 or. 
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hamargarrenean, Lehen Mundu Gerrateko hildakoei egiten zaien omenaldian. Zenbaketa honekin 
ikusten denez, filmean zehar sua garrantzi gorena duen elementu erritual moduan azaltzen da. 
Agian, suak bere balio sinbolikorik handiena jasotzen duen eszena seigarrena da, non SA taldearen 
bersorkuntza adierazten duen, haien buruzagia izandako Ernst Röhm eta beste lider askoren purga 
odoltsuaren ostean, hauxe baita filmaren diskurtso politikoaren gauzaketan pronuntziatu gabeko 
gaietako bat baina era berean zentraletarikoa.”120 

Gubern-ek dioen bezala motibo honek filmean esanahi bat baino gehiago hartzen du, alde 
batetik herriaren eta komunitatearen adierazgarria litzateke, bestetik elementu garbitzailea, 
“traizioarekin” amaitzen duena. Azken espresio honek zerikusi zuzena izango luke filmaren 
esanahi sintomatikoekin. 

8.4.2.2.8.2 Tronpetak 

Gubern-ek ondokoa dio sinbolo honen esanahiaz: 

“(...), hirugarren eszenan, akanpaturiko tropen itzarketari begiratzen diogun tokian, hastapeneko 
aldiz ikusten eta entzuten ditugu danborrak eta tronpetak jotzen lehen planoan. Haien soinua, 
martxen osagai akustiko moduan, ia film osoan dago presente. Baina haien bisualizazioa ondoko 
sekuentzietan gertatzen da, hirugarrenean, bosgarrenean (Lan Zerbitzuari dedikatuan), 
zazpigarrenean (Gazteria Hitlerianoa) eta hamaikagarrenean (tropen desfileak Nuremberg-eko 
kaleetan). Bere presentzia ikonografikoa pantailan inportantea da Erromatar Inperioko legio 
dirdiratsuen oihartzun bisual eta akustiko moduan, batez ere silueta arkaikodun tronpeta luzangak 
agertzen direnean.”121 

Beraz sinbolo honen bidez antzinako erromatarren garai mitikoak gogoratu nahi dira, naziek 
ere «mila urtetako Reich-a» eraiki nahi baitzuten, Berlin izango zuena hiriburu nagusi. 

8.4.2.2.8.3 Ura 

Hirugarren sekuentzian azaltzen da baita ere beste elementu ikonografiko bat, ura. Sekuentzia 
hasieran ibai inguruak ikusten ditugu, geroago mutilak kanpamenduan garbitzen. Gubern-ek 
honelako interpretazioa egiten du sinbolo horrena: 

“(...), Leni Riefenstahl-ek soldaduen eta militante nazien kidego gizontiarra goratzen du (ez da 
emakume bat ere azaltzen), eta elkar garbitzen eta orrazten dihardute, urarekin joko alaiak eginez, 
gorputzen kontaktu handikoak batzuk. Eszena hau, esan dezagun jada, jokera homosexual argikoa 
da. Garbitasunetan eta urarekin pozkarioz egiten dituzten jokoetan elementu honen sinbolismoa ere 
azaltzen da indar handiz, berau baita bizitzaren zeinua, garbitasunarena, emankortasun eta 
berjaiotzarena, kristau bataioa bezala, jatorrizko pekatuaren orbaina garbitzen duena.”122 

                                                 
120 GUBERN, R., o.c. (1989 b) 105 or. 
121 Idem. 
122 Idem. 
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Urak kristau erlijioarekin lotutako sinbolismoak dakartza gogora beraz, eta hain zuzen 
honekin lotuta beste motibo bat azaltzen zaigu filmean, nahiz eta ez den zuzenean aipatzen: 
odola. 

8.4.2.2.8.4 Odola 

10 atalean azaltzen den motibo bat, nahiz eta ez izan esplizituki, odola da. Berau egoera 
onekin eta gaiztoekin lotuta dago. Nahasten dira, biak era oso argian adierazi gabe, alderdiagatik 
eroritakoen -martirien- oroitzapena eta odol isurketa, traizioa, itxuraz norbaitzuk alderdian 
burutzeko asmoa zutena, eta bandera berrien kontsagrazioa, Hitler-ek «odol-banderarekin» 
ikutzen ditu bandera eta estandarte berriak, eskua emanez eramaleei, alderdia eta 
buruzagiarekiko lotura odolezko lotura dela adieraziz, lotura “sakratua” bihurtuz, jendeak 
edozein sakrifizio egiteko prest egon behar duela adieraziz, hil arte. 

8.4.2.3 Esanahi sintomatikoak 

Esanahi sintomatikoez ari garenean filmak argi edo esplizituki esaten ez baina era 
ezkutuagoan, agian bere autoreen intentzioen aurka ere, adierazten dituenez ari gara. Horrela 
bada, filmaren ageriko aldeen interpretazioak esango liguke testuak, propagandako filma izanik, 
ondoko ideia indartzen duela, Herria, Alderdia eta Hitler bat direla, Führer-ak hezurmamitzen 
dituela bere baitan herria eta alderdia. Hau litzateke filmaren propagandaren alde esplizituena, 
baina izango lituzke beste funtzio batzuk ere, eta horiek filmaren “esanahi sintomatikoen” 
multzoan sartuko genituzke. Ez dira oso ugariak helburu ezkutuago honekin lotu daitezkeen 
pasarteak, baina daudenek filma beste era batera irakurtzea ahalbidetzen digute, kongresua 
alderdiak galdutako batasuna berriro eraikitzeko saioa balitz bezala ulertuz hain zuzen. 

Laugarren segmentuan alderdiaren kongresuaren irekiera azaltzen da, eta Von Wagner Barne 
Ministroak zera dio, «iraultza etengabeak beti eramaten du anarkia osora», nazio handia egiteko 
aginte sendoa eta finkoa behar dela sujerituz. Atal berberaren hasieran Rudolph Hess-ek Hitler-
engana zuzenduz esaten du: «Zuk aktuatzen duzunean, nazioak aktuatzen du. Zuk juzkatzen 
duzunean, herriak juzkatzen.» Honekin, bide batez, zera sujeritzen zen, “aizto luzeen gauean” 
gertatutakoa herri aleman osoaren epaia zela, era trinkoan bilduaz esanahi esplizituak eta esanahi 
sintomatikoak une berean. 

Winston-en iritziz ere oso argi dago filmaren helburu nagusia alderdiaren batasuna 
berreskuratzea zela: 

“Kongresua Röhm-en kolpea eta hirurogetahamar egunera egin zen. Filma izan zen editatua eta 
burutua Alemanian zehar SA-ko ezkerreko kideen purgak egiten jarraitzen zen bitartean. 
Riefenstahl-entzat bere ‘artista’ estatusari eusteko, beharrezkoa da etengabe aldarrikatzea berak ez 
zuela ideiarik alderdiaren barruko egoeraz. (...) Alderdiaren Seigarren Urteroko Kongresuaren eta 
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horrekin batera Gogoaren garaipenaren propagandarako garrantzi behinena zerean datza, bai 
gertakizunak eta bai filmak Röhm-en kolpearen ondokoaz egiten duten errelatoan. Garai hartako 
kazetari amerikar batek, Hinton-en The Films of Leni Riefenstahl liburuan azaltzen denak 
Eroritakoen zeremonia honela deskribatzen du: ‘Hitler bere SA asaltorako tropen aurrean azaltzen 
da lehen aldiz purga odoltsuaren ostean... Tentsio nahiko handia zegoen estadioan eta konturatu 
nintzen Hitler-en zaindaria zutik zegoela bere aurrean alkondara-marroidun masengandik aparte 
mantentzeko.”123 

Ondoren zenbait ataletan azaltzen dira filmaren helburu inplizituago horrekin lotuta dauden 
pasarteak. Seigarren sekuentzian Viktor Lutze SA erakundearen buruzagi berria azaltzen da 
gaueko suen artean hitz egiten. Lutze purgaren ostean jarririko buruzagi berria da eta 
Kongresuan finkatu egin behar zen buruzagitza hori. Uniformedunen perfilak ikusten ditugu 
antortxa piztuen fondoaren gainean eta misterio sentsazioa sortzen da, imajinazioa bizituz. 
Riefenstahl-ek Lutze-ren hitzalditik hartutakoan zuzenean izendatzen ez den gai baten eragina 
igar liteke: 

“Kideok: hemen zaudetenotako askok ezagutzen nauzue SA-ko gizona nintzenetik eta zuekin 
mugimenduaren hasieran filan joaten nintzenetik. Orduan SA-ko gizona nintzen bezala oraintxe 
ere SA-ko gizona naiz. Gu, SA-ko gizonok beti izango gatzaizkio leial bakarrik Führer-ari eta 
Führer-agatik burrukatuko gara.” 

Bakarrik Führer-ari loial izan behar hori azpimarratzen ibiltzeak susmarazten du badela 
zeozer agirian esan nahi ez dena baina denen gogoan dagokena. Quaresima-k eginiko 
interpretazioan Lutzeren diskurtsoak erakundearen “birsorkuntza” adierazten du, “traizioaren” 
ostean. “Asaltoko tropek”, SA-k, “komunitatearen” barnera itzuli behar dute. Eta horrela 
erritoak, suaren bitartez, itzulera eta purifikazioa sujeritzen du. Forma sinbolikoa mantentzen da 
buruzagi berriaren inbestimenduaren denbora osoan. Erreflektore batek kontzentratzen du argia 
bere figuran jendetzaren atzean eta denbora horretan ikus daiteke bere aurrean eskuak jasotako 
uniformedunen ilara bat. Antortxen argia eta kearen irudiek ematen dute odolezko loturak 
finkatzen direla eta suaren jatorri mitikoa sujeritu.124 

Berriro egiten zaio erreferentzia “izendatu gabeko horri” Hitler berak ofiziatzen duenean 
banderen kontsagrazioa 10 segmentuan. Hortxe da hain zuzen odolaren sinboloa beroni 
esplizituki deitu gabe erabiltzen den unea. Hitler-ek ondoko hitzaldia egiten du: 

“SA eta SS-ko gizonak: 

Hilabete batzuk lehenago itzal beltza125 proiektatzen zen gure mugimendura. Ez SA-k ezta 
alderdiko beste edozein taldek ez du zerikusirik itzal honekin. Gure alderdiak banaketa jasan 
duela uste dutenek beren buruak engainatzen baino ez dira ari. Gure Alderdiak haitz hau bezain 

                                                 
123 WINSTON, B., o.c. 105 or. 
124 QUARESIMA, L., Barsam-i aipamena eginez, o.c. 60-62 or. 
125 Beltzean geuk jarrita. 
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finko dirau, Alemania bezala, batuta. Eta norbaitek nire Asaltorako Tropen izpirituaren aurka 
pekatu egiten badu, ez ditu nire SA-k hautsiko, baina bai hauen kontra pekatu egiten ausartzen 
direnak! Zoro batek edo gezurti intentzionatu batek bakarrik imajina zezakeen eraikitzea hainbeste 
urte kostatu zaiguna nik, edo besteren batek, disolbatuko zuela. 

 Ene kideok, firme dihardugu denok batera Alemaniagatik, eta berarekin finko jarraituko dugu. 
Bandera berriak ematen dizkizuet, konbentzituta Alemania guztiko eskurik leialenetan jartzen 
ditudala. Iraganean milaka aldiz frogatu didazue zuen leialtasuna. Datozen urteetan ezin izango da 
egon eta ez da egon ere egingo ezer desberdinik. Agurra zuei, nire SA eta SS aspaldiko konbatari 
fideloi. Sieg Heil! ” 

Diskurtso horretan ikusten da zenbait gauza azpimarratzen direla, «inork ez du zatituko gure 
alderdia», «banderak eskurik leialenetan jartzen ditudala konbentzituta nago», etab., askotan 
gertatu ohi den bezala hain argi egongo balira ez liratekeenak aipatu ere egingo. Bestalde 
Gubern-ek hemen ere Hitler-ek erabiltzen duen hizkuntza erlijiosoa dakar gogora: 

“Interesgarria da Hitler-ek erabiltzen duen hizkuntza erlijiosoaz ohartzea, bi aldiz aipatzen baitu 
SA-koen aurka eginiko pekatua, enfasi handiagoz dramatizatzeko gertatu den desbiderapen 
politikoa. Pudorez oratzen dio pekatuari, apaizek ohi duten moduan, baina bere eduki zehatza esan 
gabe, hura izendaezina balitz bezala.”126 

Bestalde Winston fijatu da esanahi sintomatiko hauekin zerikusia izan dezakeen beste detaile 
batean: Hitler denborarik gehienean SA-koen alkondara marroiz jantzita azaltzen dela,127 haiekin 
bat egin nahi duela azpimarratzekotan edo. 

Filmaren azkenean, kongresuaren amaierako diskurtsoetan berriz errepikatzen dira mezu 
agirikoagoak eta ezkutuagoak. Hitler-en agur-hitzaldian beltzean jartzen ditugu hori islatzen 
dutenak: 

(...) Alderdia da Alemaniako buruzagi politikoak aukeratzeko markoa. Bere doktrina ez da 
aldatuko. Bere eraketa altzairua bezain gogorra izanen da baina bere taktikak malguak. Bere irudi 
orokorra ordena sakratuarena izango da. Aleman zuzen guztiak nazional sozialista bilakatuko 
dira. Baina bakarrik nazional sozialistarik onenak izango dira Alderdiaren partaide! 

Behin gure etsaiek pertsegitu egiten gintuzten, eta hau eginez, gure Alderdirako nahi ez 
genituen elementuak kentzen lagundu ziguten. Gaur egun geuk ezabatzen dugu txarra dena. 
Txarra denak ez du lekurik gure artean! Gure nahia da egoera honek milaka urte iraun 
dezan. Zoriontsu gara jakin dakigulako etorkizuna gurea dela oso osorik. Gure arteko zaharrena 
makaldu egiten bada orduan gazteriak ekingo dio borrokari. Bakarrik gure ahalegin guztiak 

                                                 
126 GUBERN, R., o.c. (1989 b) 107 or. 
127 Hitler-ek hitzaldia bota eta gero zer gertatzen den kontatzen du: “The eyewitness reports that the SA seemed 

unimpressed. Riefenstahl helps along this rather poor performance of the big lie in action by emphasising the 
dazzling spectacle of the setting. One must of course sympathise with Hitler’s rhetorical problem on this occasion. 
Even as he spoke thousands of lower level SA cadres were being dismissed from the party and some arrested. 
Between two and four hundred had already been killed.” WINSTON, B., o.c. 106 or. 
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bideratzen baditugu pentsaera eta izaera nazional sozialista osoki gureganatzeko, bakarrik orduan 
bilakatuko da Alderdia herri Alemanaren eta Reich-aren zutabe hondaezina. (...) 

Une honetan hamar milaka alderdiko kidek hiria uzten du. Batzuk bakarrik oroitzapenean bizi 
diren artean beste batzuk dagoeneko prestatzen ari dira Alderdiaren hurrengo eguna. Beste behin 
ere jendea pozik eta entusiasmoz mugituko da, ezen gure mugimenduaren ideia herriaren filosofia 
da, eta eternitatearen sinboloa! Bizitza luzea Mugimendu nazional-sozialistarentzat! Bizitza luzea 
Alemaniarentzat! 

Kontzeptu erlijioso ugari dago hemen ere: pertsekuzioak jasan, mila urtetako erresuma sortu, 
eternitatearen sinboloa, Alderdia ordena sakratua da. Hauekin batera filmaren beste helburuekin 
zerikusia duten esaldiak: Alderdiko elementu ezdesiragarriak kendu, «gaur egun geuk kentzen 
dugu txarra dena.» 

Filmeko azken hitzak Hess-ek esaten ditu: «Alderdia Hitler da, baina Hitler Alemania da, 
Alemania Hitler den bezala.» Amaierako irudiak bandera erakusten du gurutze gamatuarekin, eta 
honi lotzen zaio segiko kateatuz SA-koen kolumna bat martxan, jendeak «Horst Wessel Lied» 
alderdiaren himnoa kantatzen duen bitartean. Denek ulertu dute ulertu behar dutena: aleman 
zintzo orok Hitler-ekin bat egin behar du, bera baita alemaniaren salbatzailea, eta alderdikideek 
beren leialtasun sektarioak alde batera utzi behar dituzte benetako buruzagiaren agindupean 
biltzeko. 

8.4.3 Filmaketaren etika 

Film hau juzkatzerakoan edukia eta artea bereiztuz banaketa egitea izan da kritikoen 
jokabide generala, adibidez, edukiarekin bat etorri ez arren pelikularen balio artistikoa 
apreziatzen dutela esanez. 

Winston-ek dio, «zenbait maiteminduta daude Gogoaren garaipenaren formaz, une berean 
etsita saiatzen direlarik bere edukiaren kontra aritzen. Hau ezin da egin.»128 Hori dela ta Winston 
bere analisian saiatzen da filmaren esanahia ez ezik estiloa ere kritikatzen, kontinuitatezko 
muntaketaz aritzean ikusi dugun bezala. Baina ikertzaile askok uste izango lukete Winston-ek 
“forma” gaitzesteko egiten dituen ahaleginak, Riefenstahl-ek lan traketsa burutu duela frogatu 
nahian, alferrekoak direla. Ikusle askok miresten du filma, nahiz eta bere esanahiekin ados egon 
ez. 

Winston-ek filmari eskatzen dio berau ezin dena izan: Nuremberg-eko gertakizun haien 
kontakizun “egiazkoa” edo “objektiboa” izatea. Riefenstahl-en filmari ezin zaio horrelakorik 
eskatu, ez baita ikusleak “informatzeko” filma, “propaganda” egitekoa baino. Honelako filma 

                                                 
128 WINSTON, B., o.c. 104 or. 
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miresteak ez du eskatzen bere argumentuan sinestea, eta horrela bada logika erabatekoaz esan 
daiteke propaganda film oso ona dela, nahiz eta bere esanahien aurka egon guztiz. Forma 
miresteak ez dakar beraz kasu honetan dioen “egia” halakotzat hartzea, nahiz eta ikertzaile batek 
baino gehiagok, Winston barne, defendatu duen formaren edertasuna nabarmentzeak 
faxismoarekin bat egotea esan nahi duela. Azken batean faxismoa da gauza bat eta «faxismoaren 
faszinazioa» beste bat, Susan Sontag-ek asmatutako esaldiari jarraituz. 

Egilea beraren adierazpenek gehitu egin zezaketen nahasketa hau. Riefenstahl-ek beti 
defendatu izan du berea ez dela propagandako filma, han gertatutakoaren isla baino. Horretarako 
erabili duen arrazoi bat izan da bere filmak ez duela komentariorik, propagandako filmik 
gehienetan azaltzen den gauza. Baina Gogoaren garaipenak ez du komentarioen beharrik 
«historia osoko propaganda filmik onena» bezala kalifikatua izateko. Gerra ostean Riefenstahl-
ek ezin zezakeen horrelakorik adierazi, batez ere naziekin ondoren gertatutakoa ikusita 
haientzako propaganda filma egiteak haiekin ados egotea esan nahi zuelako. Horren ordez 
Riefenstahl-ek beti aldarrikatu zuen hura “errealitatea” zela, errealitatean jasotako irudiak zirela 
denak, inola ere ez prestatuak edo eszenan jarriak, baina bistakoa da hau ez dela horrela, gorago 
ikusi dugun bezala. 

8.4.3.1 Egilearen erantzukizun politikoa 

Film honek filmaketaren etika arloan planteatzen duen arazo handia zera da, zinegile batek 
norainoko erantzukizun politikoa duen egiten duen lanarekin. Kasu honetan egileak agintearen 
ideologiaren propaganda egiten du, eta kuestionatzen dena da aginte hori onargarria den ala ez. 
Balore soziopolitiko demokratikoetatik begiratuta ezin denez ontzat hartu, horren arabera 
juzkatzen da baita ere aginte horrentzako propaganda lana burutzen duen egilea. Izan ere, Leni 
Riefenstahl-ek nazional-sozialismoaren bertuteetan sinesten zuen Alemanian beste askok bezala 
garai hartan, ezin imajinaturik zer ekarriko zuen hark.129 Hau zioen filma egin eta 30 urtetara: 

“Film honek gerra ostean hamaika zailtasun sortu dizkit. Bai, enkarguzko lana zen, Hitler-ek 
proposatua, baina erabat beharrezkoa da esatea hau 1934an gertatzen zela, bera boterera iritsi 
zenean ez Estatu kolpe baten bidez libreki aukeratutako gehiengo parlamentarioaz baizik. Hitler-ek 
orduan aleman askoren itxaropena esan nahi zuen eta bera atzerritar askok errespetatzen zuen. Nik 
ez dut inoiz politikarik egin eta ez naiz sekula partidukoa izan. Zergatik izan behar nuen nik 
etorkizuna aurrikusiko zuen bakarra eta Adolf Hitler-ek Alemania eta mundua katastrofera 
eramango zituela jakin? Zinegile askok errodatu dituzte filmak eta enkarguak onartu. Haietako 
batere ez da izan akusatua ni izan naizen bezala. Zergatik? Emakumea naizelako ala filma lortuegia 
zegoelako? Nire filma dokumentua besterik ez da. Nik erakutsi egin diot mundu guztiari inpresioa 

                                                 
129 Hau esaten du Ford-ek: “La haine tenace et irraisonnée qui a poursuivi Leni Riefenstahl prend source dans le fait 

que, comme la majorité de ses compatriotes à l’époque de l’irrésistible ascension d’Adolf Hitler, elle a cru en les 
vertus du national-socialisme sans voir, sans pressentir même, ses tragiques projections dans l’avenir.” FORD, Ch., 
o.c. 15 or. 



Gogoaren garaipena 
 
 
 

282 

egiten ziona. Inpresio hori fijatu egin nuen, pelikula batean erregistratu. Eta zalantzarik gabe 
horrexegatik ari dira nire bila.”130 

Neurri handi batean filmaren funtzioa horrela ikustearen arrazoia ondorengo gertakizun 
historikoek baldintzatu dute. Hitler-en Gobernuak hartu zuen norabidea ez balu hartu filmaren 
kontsiderazioa ere desberdina izan zitekeen gaur egun. Ford-ek hau dio: 

“Gerra aurrean Gogoaren garaipena filmaren kualitate benetakoak eta intrinsekoak ezagutuak izan 
ziren eta guztiek aipatuak. Kritika osoa erabat aldekoa izan zen, eta gainera sari ofizialak ere eman 
zitzaizkion. Errazagoa da Berlin-en 1935ean Estatuaren Sari Nazionala eman izana ulertzea, baita 
ere 1936an Venezian urrezko medaila bat hartzea, baina nola har daiteke 1937an Paris-en Arte eta 
Tekniken Nazioarteko Erakusketan eman zitzaion Sari Handia? Aipamen hauek argi uzten dute 
lanaren balio artistiko diskutiezina, ondoren beste irizpide batzuen arabera juzkatua izan dena. 
Hitler-ekin gertatu zenak filmaren balio artistiko eta estetikoak alde batera uztera eramango du, 
aspektu ideologikoen mesedetan.”131 

Baina historia gertatzen den moduan gertatzen da, eta Infield-ek dioenez132 III. Reich-aren 
amaieran Leni Riefenstahl-ek izandako papera eztabaidagai inportantea izan zen: Jakin nahi zen 
ea Hitler-ekin izan zituen harremanengatik Leni Riefenstahl okerreko bidetik joandako genioa 
ala biktima errugabea zen, eta mugak markatu nahi izaten ziren nola burutu zitzakeen artista 
batek bere lanak haien ardura politikoa bereganatu gabe.133 Autore honen ustez Riefenstahl-ek 
bazuen erantzukizunik, beste artista askok ihes egin zuten garaian, pertsonen eskubideak 

                                                 
130 FORD, Ch., o.c. 77 or. 
131 FORD, Ch., o.c. 77-78 or. Autore honen dioenez Leni Riefenstahl-en ingurukoen ganora eza batek baino gehiagok 

areagotu egin zuen autorea eta filmaren lerraketa ideologiko argiaren ideia, autoreari atribuitu omen zitzaizkiolako 
bereak ez ziren intentzioak. 

132 Ford-en ustez Infield kazetaria urrunegi joana zen Eva Braun-i buruzko biografian Leni Riefenstahl-ez 
esandakoetan: “Que dire de l’attitude du journaliste américain Glenn B. Infield qui, en 1974, dans une biographie 
d’Éva Braun, lançait contre Leni Riefenstahl des insultes aussi éculées que «Führerin du cinéma allemand», 
«Maîtresse du gauleiter Streicher» et bien d’autres du même goût?” FORD, Ch., o.c. 14 or. Guk erabiltzen dugun 
Infield-en liburuan nahiz eta azalpen neurtuagoak egon bere barruan, azalean Leni-ri «Fuhrerin du cinéma nazi» 
deitzen zaio.  

133 INFIELD, G., o.c. 17 or. Ikertzaile honek gerra ondoko hainbat gertakizun kontatzen ditu jende batek Leni hitzaldi 
eta antzekoetara eramateko ahaleginak egiten zituenean nolako oposizioa sortzen zen adieraziz. Artista eta bere 
lanari buruzko erantzukizunaz argigarriak dira. 1974ean Telluride-ko (Colorado, US) lehen zinema festibalean 
autorea gonbidatu zuten joateko. Han azaldu ziren aldeko eta kontrako esaldien artean ondokoak azpimarratzen 
ditu Infield-ek: “Il y avait de nombreux protestataires dans la foule qui entourait le Sheridan Opera House, et la 
plupart d’entre eux brandissaient des pancartes. Portée par une femme, l’une d’elles proclamait: “Je proteste en tant 
que femme. Je proteste en tant qu’Américaine. Je proteste en tant que citoyenne active du Colorado. Je proteste en 
tant que juive.” Tout à côté, un jeune homme portait une banderole où l’on pouvait lire cette phrase: «Tout bon 
artiste sait que les nazis étaient anti-art.». Une autre femme brandissait un message délibérément provocateur: 
«Plus grand est l’artiste, plus grande est sa responsabilité. Quand elle sert la cause du mal, plus grand est le crime.» 
o.c. 20-21 or.   
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murrizten ari zirenean eta juduekin zer gertatzen ari zen ikusita ezin zuelako ez ikusiarena eta ez 
jakinarena egin.134 

Infield-ek dioenez Leni Riefenstahl-ek lotura handia zuen Hitler-ekin beronek agintea 
bereganatu baino lehendik eta honek eduki zitzakeen interesak ere aipatzen ditu naziak aurrera 
ateratzen baziren. Leni liluratuta omen zegoen Hitler-ekin eta gainera zinema alemana judutarrez 
beteta zegoenez berak posibilitate gehiago ikusten omen zituen Hitler boterera heltzen bazen.135 
Ikertzaile honek Riefenstahl-en erantzukizuna juzkatzen du Bigarren Mundu Gerratean gertatu 
zena kontuan hartuta: 

“Leni Riefenstahl-en filmak hasierako urteetan Hitler eta bere partiduaren garaipena lortzeko 
lagundu du inolako zalantzarik gabe. Hitler-en politika basatiarekin artista honek izandako 
kolaborazio indirektoak bere propaganda lana propaganda-film ohikoa baino zerbait gehiagotzat 
hartzera behartzen gaitu.”136 

Ikertzaile guztiak ez letozke bat holako ikuspegiarekin. Ford-ek dioenez Riefenstahl-ek film 
hau egiteagatik erantzukizunik badu garai hartako aleman gehienek Hitler-en alde egiteagatik 
izan zuten erru berbera leporatu beharko litzaioke. Berak dioenez, itxuraz, filmaren autorea 
errudun bihurtzeko helburua besterik ez duen nahasmen bati eusten zaio apropos, hura berea ez 
zen ideologiarekin identifikatuz, hau berotasun herritarrarekin bat egite pasibo soil moduan 
ulertzen ez bada behintzat.137 Riefenstahl berak garai hartako aleman gehienek egin zutena egin 
zuela esaten du.138 
                                                 
134 Infield: “A 33 ans, Leni Riefenstahl était assez âgée pour comprender qu’il avait un mauvais présage dans 

l’apparition de nombreux «Mort aux juifs» sur les murs des synagogues. Elle devait savoir qu’on avait largement 
diffusé la photographie d’un avocat juif qui, ayant appelé la police pour se protéger des SA, avait eu la tête rasée: 
ensuite, on lui avait suspendu au cou un placard avec les mots suivants: «Je ne me plaindrai plus jamais à la 
police.» Même si de tels incidents lui avaient échappé, la jeune cinéaste ne pouvait pas ne pas noter ceux qui 
suivirent... De plus, un étrange décret «Pour la protection du peuple et de l’État» fur publié par Hitler le 28 février 
1933. Ce texte prévoyait des «restrictions à la liberté personnelle, au droit de libre expression, y compris la liberté 
de la presse» des «restrictions» également quant au droit de tenir des assemblées ou de former associations; la 
posibilité de violer le «secret des communications postales, télégraphiques et téléfoniques»; l’usage de «mandats de 
perquisition à domicile, d’ordonnances de confiscation»; enfin, des «restrictions sur la proprieté»... «Tout cela est 
autorisé au-delà des limites légales autrement prévues...»“ o.c. 67-68 or.   

135 INFIELD, G., o.c. 59-61 or.  
136 INFIELD, G., o.c. 290 or. 
137 Ford-ek dioenez aro bateko argazkia besterik ez den obra bati intentzio diabolikoak atxekitzea tipikoa da autore 

marxista edo progresista guztientzat. Ondokoa gaineratzen du: “Il ressort de tout cela que les historiens veulent 
faire porter à Leni Riefenstahl la responsabilité de la «barbarie» et de la «sauvagerie» de ses images, comme si elle 
avait suscité, ordonné mis en scène cet «ocean d’adoration» (!) de tout un peuple. Son analyse de la vague de haine 
qui l’a submergée est donc juste et lucide. On ne lui pardonne pas d’avoir inmortalisé au moyen du cinéma une 
manifestation authentique qui provoquait un malaise et choquait de nombreux esprits. Sa matérialisation sous les 
faisceaux lumineux devenait insoutenable.” FORD, Ch., o.c. 82-83 or. 

138 Ray Müller-ek egindako dokumentalean elkarrizketa hau dator: Müller: ¿No cree usted que un artista que hace 
películas tiene una repercusión muy amplia, y más en esos días cuando no existían ni la radio ni la televisión, y no 
tiene ese artista una especial responsabilidad? Riefenstahl: Pero cual debería yo tener? Si en aquellos días el 
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Barnouw-k aipamen eklektikoagoa egiten du: 

“Gogoaren garaipena jende asko Hitler-en kausarekin bat egiteko lagundu zuen propagandazko 
arrakasta apartekotzat hartu zen. Kritiko batzuek pentsatu zuten Leni Riefenstahl-ek halako 
propagandan izandako partea barkaezina zela. Baina bestalde aipatu da ez zela egon erregimenaren 
aurkako indarrek hura baino gehiago erabili zuten pelikularik ere. Hitler-en aurka lerratutako 
nazioek Gogoaren garaipenaren zati luzeak erabili zituzten beren propaganda-film propioetarako, 
izan ere ezerk ez baitzuen hain indar handiz pintatzen Hitler-en buruzagitzaren izaera demoniakoa 
eta hura bultzatzen zuten giza balore eskasena. Riefenstahl-en kamarek ez zuten gezurrik esaten; 
hotzikara sortzen zuen prozesua erakusten zuten.” 139 

J.F. Aranda-k ere filmaren funtzioari buruz antzeko juizioa egiten du, Riefenstahl-en filmak 
mozorrotu barik garai hartako Alemania gordintasunez islatzen zuela.140 

8.4.3.2 Generoaren tratamendua 

Ideologia naziak emakumeaz egiten zituen kontsiderazioekin bat etorriz film honetan 
gizonezkoak dira protagonista nagusi eta ia bakarrak. NSDAP gizonezko hutsen alderdia zen, 
emakumeek ez zuten ia ezer ere pisurik SA eta SS-en egitura militarretan. Filmean emakumeak 
bakarrik ikusten ditugu Hitler-i harrera egiteko biltzen den jende multzoan, eta desfile 
folklorikoaren moduko pasartean. Holako kontestuan are bitxiagoa gertatzen da Hitler-ek 
emakume bat aukeratzea filma zuzentzeko, bien arteko harreman pertsonal berezien ondorioz 
sortutako zirkunstantzia izanik. 

                                                                                                                                                
noventa por ciento de la población estaba encantada con Hitler. ¿Un miembro de la resistencia? ¿Es eso lo que 
tendría que haber sido? Pero esos eran pocos, y, ¿debería haber pertenecido a esos pocos? ¿O qué quiere usted 
decir? Müller: No, me refiero..., porque usted decía que la política no le interesaba. Riefenstahl: No, en absoluto, 
esto no era política para mí. Esa película era un acontecimiento. Müller: Ah, ¿No lo veía usted así? Riefenstahl: 
No, yo lo hubiera filmado igual en Moscu, si me lo hubieran mandado. No muy a gusto, pero como una órden. O 
en América, si allí hubieran hecho una cosa de este tipo. Yo he tratado de fotografiar lo mejor posible la materia, 
los motivos, y de darle una forma fílmica. MÜLLER, R., aipatutako dokumentala. 

139 BARNOUW, E., o.c. 95 or. Autoreak aipatzen duen kasua, kontrako propaganda egiteko erabiltzea, geroago 
aztertuko dugun Alain Resnais-ren Gaua eta Lainoa dokumentalean ere gertatzen da, non zuzendari honek 
Riefenstahl-en filmeko zenbait plano erabiltzen dituen. 

140 Aranda: “La película de Leni Riefenstahl sobre el Congreso de Nuremberg, plagada de discursos nazis, aunque 
pretendía ser una obra de propaganda hitleriana, resultó un documento terrible sobre la Alemania de entonces y la 
camarilla de criminales fanáticos que la dirigían.”  ARANDA, J. Francisco, Luis Buñuel, biografía crítica. Lumen, 
Bartzelona 1975, 187 or. 
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8.4.4 Ondorioak 

8.4.4.1 Estiloa 

Bere helburu propagandistikoari dagokionez filmaren forma orokorra erretorikoa edo 
pertsuasiboa da, holako filmetan aurkezten den argumentazioa kasu honetan ikuslearen 
emozioak piztearen bidez lortu nahi delarik. Forma pertsuasibo hori egitura narratiboaren bidez 
gauzatzen da, gertakizun baten kontaketaren bidez, 1934ko Nuremberg-eko Kongresu naziarena, 
eta hor protagonista nagusi moduan Hitler azaltzen da, eta beste koprotagonistak Alderdia eta 
Herria dira. Herriko biztanleek eta alderdikideek beraien arteko batasuna adierazteko burutzen 
dituzten ekitaldi, jai, zeremonia eta ospakizunek osatzen dute historia hori. Antagonistak badira, 
baina denbora osoan erdi ezkutuan, estalpean, edo zuzen izendatu gabe agertzen dira, eta 
filmaren esanahi sintomatikoekin erabat lotuta daude. 

Muntaketaren estiloa oso-osokoa da, eta filmaren mezuak eta beste esanahiak era trinkoan 
espresatzeko pentsatua da: Filmak sekuentziaz sekuentzia espiralean edo progresiboki garatzen 
doan muntaketa estiloa du, “errepikapena eta bariazioen” eredu musikala jarraituz. Kontinuitate 
muntaketa arruntarekin hasten da, hots, 180 graduko ardatza eta plano-kontraplanoaren formulaz 
egindakoarekin, eta 360 graduko zirkuluaren formula darabilenera pasatzen da, Hitler erdia edo 
puntua delarik, eta bera erreferentzia izanda begiradak eta angeluak zirkuluaren edozein 
puntutan jarriaz. 

Ikuspuntua ere aproposa da buruzagiarekin identifikazio emotibo handiena sortzeko, izan ere 
ikuspuntu subjektiboa erruz erabiltzen baita: Hitler etengabe ari da ikusten berari nolako harrera 
egiten dioten, nolako desfileak, martxak eta liturgiak burutzen dituzten bere aurrean. Honekin 
batera oso ugariak dira baita ere partaideen ikuspuntu subjektiboak, baina ez pertsonalizatuak, 
kolektiboari dagozkionak baizik. 

8.4.4.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Filmak orokorrean ez du kointziditzen “errealismo dokumentalaren” estilo ohikoarekin, izan 
ere esaten baita “errealitatearen estilizazioa” egiten duela filmaketaren garaiko kameraren 
angelua eta mugimenduaren bidez, eta muntaketa espezifikoaren bidez. “Errealitatearen 
estilizazio” horrek “estetika nazia” deitutakoarekin kointziditzen du, izan ere horren erakuslerik 
handienetakoa film hauxe baita, kameraren angeluan bere plano kontrapikatuak izanik. Hala ere, 
zenbait unetan filmak “bizitza bat-batean” harrapatzeko ahalmena ere erakutsi du, Vertov-en 
garaiko errusiar «Zine-begiak» eta geroagoko “direct cinemaren” moduko lorpenak izanik. 
Hitler-en aurpegikera ta espresio batzuen kaptazioa izango lirateke horren adibiderik argienak, 
Riefenstahl-en filmatzaileek izan ezik beste inork harrapatu gabekoak. 
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Hortik aparte propagandazko film bati dagokion bezala errealitatea errepresentatzeko modua 
esposizionala da, eta eliminatuta dago filmtik erreflexibotasun izpirik txikienera eramango 
lukeen edozein elementu. 

8.4.4.3 Esanahiak 

Filmaren esanahi inmediatoak azpimarratzen du Hitler, Alderdia eta Alemania gauza bera 
direla. Mezu esplizitua, aurrekoarekin bat datorrena, eta propagandazko funtzioarekin lotutakoak 
ondokoa adieraziko lioke ikusleari, «aleman guztiak Hitler-ekin daude eta zuk ere gauza bera 
egin behar duzu aleman zintzoa bazara.» Aurreko guztiarekin bat datozen esanahi inplizituagoek, 
ia propioki interpretazioaren arloan sartuta, izaera erlijiosodun zenbait elementu adieraziko 
lituzkete: Hitler-en salbatzaile papera, Komunitate alemana berreraikitzen duen jainkoa bailitzan, 
elkarte berriak sortu, jarraitzaileen komunitatea batu eta kohesionatu, eta lotura horiek 
sakralizatu. 

Filmak beste esanahi ezkutuago edo sintomatikoak edukiko lituzke, alderdi barruan izandako 
purgen ostean batasuna berreraiki beharrari lotuak, era belatuan sujeritzen direnak filmean zehar, 
su garbitzailea bezalako elementu sinbolikoen bidez eta Hitler-en diskurtso batzuetan “traizioari” 
eta alderdi barruko partaide “txarrei” egindako aipamenetan. 

Filmaren irakurketa ideologikoa eginez gero, esango genuke aginte totalitarioa sendotzeko 
eta buruzagiaren kultua indartzeko tresna berebizikoa dela. Baloreen arloan filmak planteatzen 
duen arazorik handienetakoa egilearen erantzukizunaren asuntoa da. Agintearen izaerak zerikusi 
handia du haren onerako egindako propaganda lanek hartuko duten kontsiderazioan. Ideologia 
demokratiko batetik begiratuta egileak erantzukizun inportantea izango du holako lan bat eginez 
gero. 

Ikertzaileek diotenez asko dira beraz film honen lorpenak, eta ikusleak lehen unetik konturatu 
ziren horretaz.141 Riefenstahl-i sinestu behar badiogu Goebbels-ek ahalegin etengabeak burutu 
zituen berak film hau ez zezan egin, baina alferrik, Hitler temati baitzegoen berak egiteko 
agintzen. 1935eko Berlineko filmaren festibal nazionalean lehen saria eman ziotenean ondokoa 
tartekatu beharrean aurkitu zen III. Reich-eko Propagandako Ministroa zena: 

“Film honek propaganda soila gainditzen du.”142 
                                                 
141 Barsam: “Gogoaren garaipenean Riefenstahl-ek maisuki fusionatu zituen zinemaren lau elementu oinarrizko: 

argia, iluntasuna, soinua eta isiltasuna. Lorpen bat baino gehiago du forma zinematikoan ze filmak beste elementu 
esentzial batzuk ere baditu -tematikoak, psikologikoak, narratiba mitologikoa, eta interes bisuala- eta elementu 
hauen arteko jokoan Riefenstahl-ek gainditu zituen film dokumentala eta propaganda filmaren generoen mugak. 
Bere artea da egoera erreal baten esentzia kaptatu eta une esentzial horretako forma, edukia eta esanahia pantailara 
transferitzea.” BARSAM, R., o.c. (1992) 131 or. 

142 Goebbels: “Film hau sorkuntza apartekoa da. Hurbilekoa egiten zaigu ze berak oraina islatzen baitu prezedenterik 
gabeko eran deskribatuz gure bizitza politikoa markatzen duten gertakizunak. Gure Führer-aren ikuskari filmatu 
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bikaina da, pantailan era hain inpresionantean lehen aldiz agertzen dena. Film honek propaganda soila gainditzen 
du. Berak ilustratzen du gure garai handia dominatzen duen erritmo indartsua: film monumentala da, distiratsua 
trumoia eta martxan doazen kolumnak bezala, burdinaren printzipioetan oinarritua, sormenaz deslunbratzen 
duena.” INFIELD, G., o.c. 16 or. 
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9 5-Humphrey Jennings eta 
Stewart McAllister-en “Entzun 

Britainiari” 

(Listen to Britain) 

1942 

9.1 Sarrera: propaganda film berezia 
Film hau 30eko urteetan Grierson-ek gidaturiko britainiar mugimendu dokumentalaren 

barruan jarri behar da, eta Humphrey Jennings bere egilea mugimendu horren emaitza eta talentu 
handienen artean sartu. Hau horrela da nahiz eta Jennings zuzenean mugimenduaren barruan 
ibili ez, eta bere film pertsonalak Grierson joanda gero burutu. Dena den, britainiar 
dokumentalaren mugimenduak tradizioa eskaini zion, lanegiteko ingurua, eta Jennings berak 
zekarren ekarpen kulturalaz beste taju batez burutuko zituen filmak, Entzun Britainiari horren 
adibide bikaina izanik.1 Filmean nabari daitezke garaiko eragin artistiko eta literarioak, 
unibertsitatean eta handik kanpora jasoak, autore literario ingelesenak, eta baita ere ardura 
zientifikoak eta ideologia ezkertiarrarekin zerikusia zuten joerak.2 Bestalde ez da ahaztu behar 

                                                 
1 Filmari eta Jennings-i buruz holako iritziak bildu dituzte Lovell eta Hillier-ek: “‘Individual vision’ (Grierson), 

‘genius’ (Basil Wright), ‘startling originality’ (Gavin Lambert), ‘unique and irremplaceable’ (Ian Dalrymple), ‘the 
only real poet the British cinema has yet produced’ (Lindsay Anderson). These are the phrases one meets in critical 
accounts of the work of Humphrey Jennings, the British cinema’s one undoubted auteur.” LOVELL, Alan eta 
HILLIER, Jim (1972): Studies in Documentary. Secker & Warburg, Londres, 62 or. 

2 Lovell eta Hillier: “Jennings was quite unashamedly an intellectual and an artist, and when began working in the 
popular medium of the cinema he brought with him his artistic and intellectual concerns, doing so, as Nicole 
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film hau burutzeko Stewart McAllister-ek edizioan egindako lan aipagarria, filmaren muntaketa 
hain berezia bada neurri onean beroni esker baita.3 

Garai hartan filmari egindako harreran iritzi desberdinak zabaldu ziren, nahiz eta laster ospe 
ona nagusitu. Zenbaitek berehala jaso zuen filmak adierazten duen kidegoaren sentimendua eta 
ideia, britainiar guztiak batzeko zuen helburua, nazioak gerrari eutsi ahalko zion konbikzioa, 
Vaughan-ek dioen bezala.4 Baina inork kritika garratzak ere egin zizkion: Anstey-k adierazi zuen 
filma kontenplaziozko denborapasatzat hartzeko modukoa zela Britainia Handia gerran zegoen 
garaian, Erroma erretzen ari zenean Neron-ek egindako musika joaldiaren antzekoa.5 Grierson-
                                                                                                                                                

Védrès says, ‘without any concession, without any surrender of taste.’ Jennings’ intellectual formation informs his 
films to such an extent that any understanding of them must begin by some explanation of his background, (...) A 
Suffolk-born Englishman, educated at Cambridge (...), Jennings was from an early age steeped in English culture -
Shakespeare, Marlowe, Milton, Blake, Constable forming for he, ‘a permanent frame of reference’. At university, 
Jennings specialised in Elizabethan drama and poetry and, as a post-graduate in the early 30s, worked on 
Shakespeare and Gray, but he was also involved with the science-orientated literary group which produced the 
magazine Experiment. (...) (as well as outside contributors like Joyce, Mayakovsky, Eluard, Pasternak). Jennings’ 
complementary interest in literature and science, together with the left-wing views current in the intellectual milieu 
of the time, led him to a lifelong fascination with the Industrial Revolution, which he saw as a complex 
interrelationship of science, industry, social structures and literature.” LOVELL, A., eta HILLIER, J., o.c. 62-63 or. 

3 Vaughan-ek Denis Forman-en idatzia dakar, 1954an National Film Theatre-n Entzun Britaniari filmari buruzko 
programarako egina: “Never have track and picture been made to work together to better effect; and here it is high 
time to pay tribute to that brilliant sound editor, Stewart McAllister, who during the production of a Jennings film 
became his familiar. It was often impossible to distinguish what was McAllister’s work and what was Humphrey’s -
they were, in effect, leading a single life.” Ian Dalrymple-ren hitzak ere jasotzen ditu: “Without McAllister, there 
would have been no Humphrey Jennings.” Vaughan berak honela laburtzen du McAllister-en parteharketa: “His 
contribution to Listen to Britain was at least 50%. I mean, certainly, wiyhout Mac, it wouldn’t have been the film it 
was. It’s probably a trite thing to say that he made more contribution than Humphrey, but in a way he did.” (Ken 
Cameron-en hitzak gogoratuz). VAUGHAN, Dai (1983): Portrait of an Invisible Man. The Working Life of Stewart 
McAllister, Film Editor. British Film Institute, Londres, 6 or. Bestalde Rosenthal-ek ere ondokoa aipatzen du: “We 
talk of the poetry of Humphrey Jennings’s, yet again much of their success is due to editor Stewart McAllister.” 
ROSENTHAL, Alan (1990): Writing, Directing & Producing Documentary Films. Southern Illinois University 
Press, 148 or. 

4 Vaughan: “Listen to Britain achieves something remarkable: it manages to invest the nation at large with the quality 
of comradely dedication which we found in the mythic small groups of British documentary, yet to do so while 
apparently dispensing with most of the elements -fire, the errand, the sustaining web of communication and the 
community beyond it -of which we found that myth constituted.” VAUGHAN, D., o.c. 89 or. 

5 Honela jasotzen du Elizabeth Sussex-ek Anstey-ren iritzia: “At the time it was made, however, Listen to Britain, like 
Spare Time before it, did not escape adverse criticism from inside the documentary movement. Reviewing it as film 
critic of The Spectator, Edgar Anstey described it as “an expensive Crown Film Unit production... which will not 
encourage anyone to do anything at all.” His review went on: “It sets out to assemble a varied collection of 
characteristic British sounds ranging from a piano recital at a National Gallery lunchtime concert to the clatter of a 
falling railway signal, and to illustrate the skilfully constructed jigsaw with an appropriate (and beautifully 
photographed) set of visual images. This is an aesthetic enough conception in all conscience, but by the time 
Humphrey Jennings has done with it has become the rarest piece of fiddling since the days of Nero. It will be a 
disaster if this film is sent overseas. One shudders to imagine the effect upon our Allies should they learn that an 
official British filmmaking unit can find time these days to contemplate the current sights and sounds of Britain as 
if the country were some curious kind of museum exhibit, or a figment of the romantic imagination of Mass 
Observation.” Baina geroago Anstey-k bere iritzia aldatu egingo zuen erabat, aprobetxatuz Jennings-ek beste film 
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ek ere galdetzen zuen ea nahikoa zen errealitatearen zertzeladak emate hutsarekin, jendeari 
gerraren aurrean dei oldartsuagoak egin gabe. Baina holako iritziak pisua galtzen joango ziren, 
publikoak aintzat hartzen zuen filma, eta denbora igaro ahala gero ta fama handiagoa irabaziko 
zuen Jennings eta McAllister-en lan honek.6 

9.2 Estiloa 

9.2.1 Filmaren segmentazioa 

Vaughan-ek dioen bezala Entzun Britainiari filmaren lehen begiradan hain bistakoa ez den 
aspektu bat zera da, hogetalau orduko zikloan oinarrituta dagoela.7 Filma arratsaz hasten da eta 
amaitzen, eta argia kontuan hartuta hauxe dela egun osoan gutxien bereizten den unea dio. 
Horrela, gauak du filmaren denboran leku zentrala, eta, agian, elementu honek badu zerikusirik 
gerraren giroa transmititzeko, ze herritarren esperientzia espresatzeko gauak eman zezakeen 
testuinguru egokia. 

Filmak 15 sekuentzia ditu. Gehienetan banaketa tematikoa da, nahiz eta zenbaitetan musika 
funtsezkoa den sekuentziako irudi desberdinei lotura emateko. Honela doa:8 

1. Hegazkinak artasoroaren gainetik. Soro alboan bunkerra eta barruan militar bi katalejoz 
begiratzen. Traktorea lanean. Soinua: haizea arbola adarretan eta artasoroan, berehala hegazkinen 
zarata. 

2. Soldaduak dantzan Blackpool dantza aretoan. Gaua dator: Etxea, irrati seinalearen zarata, 
itsasoa, soldadu behatzaile bi kostan, musika hasten da, bikoteak dantzan eta hizketan. Beltzerako 
fundituarekin eta burdin zarata hasten delarik pasatzen da hurrengora. 

                                                                                                                                                
berri bat egin zuela, Fires were started, Londres-en nazien bonbardaketek eragindako suteez: “I was often unfair, I 
think, in my criticism of Humphrey’s work in those days because I felt that some of his films were a bit sort of 
dilettante. (...) Listen to Britain had enormous influence overseas. There were a lot of people besides me who were 
a bit sceptical about it here because one felt there was a certain amount of fiddling while Rome burned. But then he 
dealt with Rome burning, you could say, in Fires Were Started.” SUSSEX, Elizabeth (1975): The Rise and Fall of 
British Documentary. University of California Press, 144-146 or. 

6 Barnouw: “Los films de guerra de Jennings nunca explican, ni exhortan, ni arengan. Sólo observan. Algunos 
críticos, sin dejar de admirarlos, se preguntaban si eso era suficiente. Entre esos críticos se encontraba John 
Grierson, un hombre que creía en las explicaciones y que en Canadá continuó alentando el trabajo documental con 
un espíritu diferente, en general vigorosamente articulado. Pero, la respuesta del pueblo británico a la obra de 
Jennings no dejaba ningún lugar a dudas. Al verse a sí mismos en ese tapiz fílmico, los británicos descubrían que, 
después de todo, eran gente realmente maravillosa.” BARNOUW, E.,  o.c. 132-133 or. 

7 VAUGHAN, D., o.c. 89 or. 
8 Dancyger-ek egindako banaketa jarraitzen dugu, ikus DANCYGER, Ken (1993): The Technique of Film and Video 

Editing. Focal Press, Boston, 239-240 or. 
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3. Ikatz-meatzariak lanera. Faktorian lanak jarraitzen du gauez. 

4. Soldadu kanadiarrak kantatzen tren barruan. Trena. Zarata metalikoak musikarik gabe. Tren 
barruan kanadiar soldadu taldea kantatzen eta tarteka bi hitz egiten. Kanpoko argirik gabe trena 
irteten da geltokitik. 

5. Lancaster bonbarderoak fabrikatzen, eta gero hegaz. Hegazkinen lantegia, hegazkina martxan, 
lantegi eta motor zarata. Beltzez hasten den plano batekin pasatzen da hurrengo sekuentziara. 

6. Anbulatziaren emakume taldea. Old Bailey-n anbulantziaz arduratzen den emakume taldea dago 
adi, kantatzen eta pianoa jotzen ari den emakumeari entzuten. Beltzerako fundituaz eta Big Ben-
eko kanpaien hotsaz beste sekuentzian gaude. 

7. BBC emisora hizketan Britainiari ta munduari. Gaua argirik gabeko Londresen. Big Ben 
siluetatua, komunikabide dorreak, Tamesis ondoan faktoriak, untziak, ura, irrati emisoraren 
tresneria, entzuten dena da irrati lokutoreen ahotsa, musika. Beltzerako fundituaz, eta arbola 
adarrak azaltzen direnerako ixiltasunaren bidez pasatzen da hurrengora. 

8. Egunsentira orduko hasten da jendea lanean. Goiza dator. Arbolak, txorien kantak. Zaldien 
apatx hotsa entzun bezain laster lantegiko irudiak, langileak, lantegiko zaratak. Musikak 
lagundutako arbola adarren plano batez pasatzen da hurrengora. 

9. Gizonak gerrara joan dira herrian familiak utzita. Auzuneko eszenak. Emakumea leihotik 
begira, umeak patioan dantzan piano musikaz, beren hanka hotsa aditzen da, ibilgailu militarrak 
egurrezko egituradun etxeen ondotik eta neskatila baten begiradapean, motore zarata. Tronpeta 
entzuten denerako beste sekuentzian gaude. 

10. Emakumezko langileak faktorian. Bideetan kotxeak, zubi gainetik trena doa, dena martxan 
dabilen seinale, Gillette-ren lantegian altabozetatik musika entzuten da, neskek bere letra kantatzen 
duten bitartean makinen zaratarekin nahastuz. Geltoki bateko irudia agertzen zaigunerako 
silbatoaren txistua aditzen dugu, beste sekuentziarako saltoa. 

11. Artista ezagunak langileak entretenitzen jangeletan. Bazkalordua. Geltokiko irudiak, tea 
hartzen kaleko txoznan, lantegiko orma pintatzen ari den norbait ikusten dugunerako entzuten 
hasten gara Flanagan eta Allen abeslarien kanta. Lantegi bateko jangelan ari dira kantatzen 
langileak bazkaldenboran daudela. National Gallery edifizioa azaltzen denean musikak nahastea 
egiten du ondoren datorren kontzertuarekin. 

12. Artista gonbidatuek museoetan aktuatzen lunch denboran. Myra Hess-en kontzertua, Mozart-
en Concerto Piano Forte in C Major pieza pianoan jotzen duelarik. Langileak eta denetariko 
jendea dago entzuten, erregina ere bada ondoan militar bi dituelarik, edifizioan kuadroak 
eskegitzeko markoak hutsik daude, leiho ondoan are sakuak, eta beste leku batean gerrako artisten 
erakusketa dago, jendea eskilaran sandwich-ak jaten. 

13. Iraganeko gerrak gogoratzen dira, “goi kulturaren” defentsarekin batera. Mozart-en pieza 
entzuten jarraituz kanpoko irudiak agertzen dira, jendea autobusak hartzen, zeruan globoa, St 
Martin-en kupula eta Nelson-en estatua siluetatuak. 

14. Jendeak lantegietan zein indar armatuetan dihardu. Tankeen lantegiko irudiak eta makinen 
zaratekin nahastuz aurreko soinua, lantegiko zaratak bakarrik, banda militarra kaletik bere 
musikaz, eta musika honek jarraitzen duelarik burdin lantegia azaltzen zaigu, mailu kolpekarien 
zarata besterik ez delarik entzuten hurrengo planoetan. 
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15. Britainia Handiko himnoa. Lantegi honetako martxa bizia ikusten dugularik Britainia Handiko 
himnoa hasten da hasieran zaratekin nahastuz eta azkenengo bost planoetan himnoa bera bakarrik 
ikusten ez den koruak kantatua. 

9.2.1.1 Sekuentzien eboluzioa 

Sekuentzia bakoitzak gogoratzen digu Britainia gerran dagoela. Lehenengoan arbolak eta 
artasoroa ikusten dugu haizetan mugitzen, baina batera entzuten duguna Spitfire hegazkinen 
hotsa da. Sekuentziaren azkenerantz uniformezko behatzaileak azaltzen dira beren postuetan 
kostaldean Kanalaren aurrez aurre, inbasore potentzialak bijilatzeko asmoz. 

Soinu efektuek edo irudietako detaileek gerraren gogoratzaile bezala funtzionatzen dute: 
soldaduak uniformean daude Blackpool-ean, goizean zibilak janari poltsa ta kaskua eramanez 
doaz, National Gallery-n are sakuak pilatuta daude leiho handiaren ondoan. Beste sekuentzia 
batean umeak eskolako patioan jolasten daude gerran ez baleude bezala, baina emakume bat 
ikusten dugu argazkiari begira, bertan bere senarra azaltzen da uniformeaz, eta kolumna 
motorizatuaren zarata entzuten dugu kaletik joaten. Guzti horrek gerra hantxe bertan dela 
adierazten du. 

Lehen hiru sekuentzietan Jennings-ek zeruari eta itsasoari begira dauden behatzaileak jarri 
ditu, etsaiaren zain. Plano hauek zerbait argi utzi dute, gaia nekazal lurrari buruz edo denbora 
libreaz izan zitekeela, baina benetako gaia gerra dela. Itxaroten egotea eta begiratzen eta 
preparazio zibila gerran egoteko prozesuaren parte baitira. Gauza bera anbulantzia zerbitzua eta 
gerrarako fabrikazioaren kasuan. 

Geldiro geldiro Jennings-ek aldatzen du fokogunea gerrari itxaroten egotetik gerrarako 
prestatzen egotera. 5, 8, 10 eta 14 sekuentzietan etxean nolako ahalegina egiten den gerrarako 
azaltzen da. Hain argi ez bada ere, 6, 9, 11 eta 12 sekuentziek gerrarako lanean ari den jendeaz 
dihardute. Sekuentzia hauek ez dituzte haiek lanean erakusten, jaten edo eguerdiko kontzertu bat 
ikusten baizik. Badirudi Jennings-ek zera esan nahi duela, Britainiarrek badakitela gerra nola 
prestatu, eta badutela konfidantza nahikoa atsenenaldi bat hartzeko tornua, burdin labea, edo 
ensanblatzeko katea utzita. Britainiarrek kultura eta lagunarteko giroa baloratzen baitituzte. 

7 eta 13 sekuentziak BBC-a eta iraganari buruzkoak dira, Nelson eta Trafalgar, Inperioaren 
arkitektura, guztiak Britainiaren indarra eta mugimendua adierazten duelarik. Sekuentzia hauek 
soinuan oinarritzen dira neurri handian. 7 sekuentzian soinu kateatuen sail batek sujeritzen du 
BBC-a garrantzizkoa dela Ingalaterra barruan ez ezik handik kanpora ere, edonoraino helduz. 
Azken erreferentziak zera dio, «Hau Itsas Barerako Zerbitzua da», eta horrek adierazten du 
BBC-ren eragina bazter haietaraino heltzen dela, hango lurrera, aire eta merkatal untzietara. 13 
sekuentzian iragan gloriosoa eta oraina lotzeko erabiltzen da fondo musikala. 
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9.2.2 Eszena-jartzea 

Vaughan-ek dioenez nahiz eta filmatzeko prestaketa inportantea egon zela frogatzen duen 
dokumentazioa egon, jendeak gordetzen dituen inpresioen arabera inprobisazio gradu handiaz 
egin zen filma. Berau aurrera joan ahala egileak etengabe gauza berriak pentsatzen eta 
imajinatzen ari omen ziren.9 

Musika ekitaldiak badirudi filmatzeko prestatuak izan zirela. Adibidez, Old Bailey-ko 
kriptako eszenaz hori esaten du Vaughan-ek, nahiz eta horrelako ekitaldiak han ematen zirela 
jakin zuten autoreek, ondoren horrelako lekuan zein musika pieza zen egokiena pentsatuz.10 

Langileriaren irudiak jasotzean Jennings-ek dokumentalaren britainiar mugimenduaren 
tradizioa jarraitzen du, kontraste handiko argazkiaren bidez edo silueta nabarmenduz, 
makineriaren kasuan bezala. Colls-ek eta Dodd-ek diotenez jokabide horrek langileen 
indibidualitateaz ahazteko eta haien kolektibotasuna indartzeko balio du.11 

9.2.3 Egitura 

9.2.3.1 Egitura erretorikoa 

Leni Riefenstahl-en filmarekin gertatzen den bezala honek ere egitura erretorikoa edo 
pertsuasiboa du nagusi, propaganda egitea da bere helburua. Hala ere, hark ez bezala, forma 
orokor pertsuasibo hori eraikitzeko euskarri asoziatiboa erabiltzen du. Lovell eta Hillier-ek 
azpimarratu dute konbinaketa honen existentzia: «Jennings-ek propagandako dokumentalean 
forma bat fundatu zuen eta generoa bere bisio pertsonalaz nabarmendu.»12 Autore hauen arabera 

                                                 
9 Hau kontatzen du Vaughan-ek: “There is much emphasis upon the improvisatory character of the filming. I was told 

specifically, for example, that the scene of Canadian soldiers singing in a railway carriage was something which 
‘just happened’, and was shot on the spur of the moment. Yet the file contains reminders of phone calls to Canada 
House to request the release of six soldiers -’at least one reasonable singer with uke or guitar’- and, a little later: 
‘Jennings wants to borrow saloon railway coach (not dining saloon) blacked out (...) But Listen to Britain seems to 
have progressed by continuous metamorphosis throughout its production in a way that, by comparison with the 
film-making routiners of its day, must have seemed little short of scandalous.” VAUGHAN, Dai, o.c. 86-87 or. 

10 Joe Mendoza-ren komentario hau dakar Vaughan-ek: “He and McAllister used to wander around London during the 
blitz. That was when they found the girl playing in the Old Bailey, the piano. And he said, ‘What should she sing?’ 
and I suggested ‘The Ash Grove’ -’cause I always think it’s about- you know, it’s a song about where you don’t -
you are where you don’t want to be, you know. So he remenbered that; and he and McAllister decided to 
reconstruct that...” VAUGHAN, D., o.c. 83. or. 

11 COLLS, Robert, eta DODD Philip, “Representing the Nation: British Documentary Film, 1930-45”, in: Screen, 
London, 1985eko Urtarrila-Otsaila, 24 or. 

12 LOVELL, A., eta HILLIER, J., o.c. 70 or. 
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Jennings-ek filmak burutzeko traiektorian erakusten du «ardura gero ta handiagoa materialaren 
organizazio formal ez-narratiborako eta desio indartsuagoa komentarioaren hizkuntza 
espezifikotik urrunago joateko. Mugimendu biek askatu egiten dute Jennings, libreago egin bere 
konexio propioak egiteko.»13 Barnouw-k ere filmaren izaera asoziatiboa azpimarratzen du, 
aurreko filmetan hasi zela forma hori lantzen eta Entzun Britainiari filmean gailurrera eraman.14 

Dancyger-ek dioen bezala filma ez dago enfokatuta pertsonaia edo gertakizun partikular 
batera.15 Gerra garaiko Britainia erakusten du, fokoguneak Londresen, nekazal ingurunean, 
lurralde industrialean, eta kostaldean jarrita. 

9.2.3.2 Printzipio asoziatiboa 

9.2.3.2.1 Asoziazioak emozioa eta ebokazioaren bidez 

Vertov-en Kameradun gizona filmean bezala honetan ere komentarioaren eliminazioaz 
irudiek edo sekuentziek askotan anbiguitate aberatsa hartzen dute, eta Lovell eta Hillier-ek 
diotenez hauxe da Jennings-en estiloaren egikera.16 Baina irudi batean esanahia edo irudien 
arteko konexioak ikusleek emozio bidez egiten dituzte, eta ez Vertov-en kasuan bezala “ideia” 
zehatzen bidez. Irudi berberak eman dezake etsipen edo alaitasun inpresioa, kosta iluneko 
soldadu begiraleen planoen artean ikusten ditugun Blackpool-eko dantzariak bezala, 2 
sekuentzian.17 

Filmaren “olerki egitura” emozioak sortzeko da beraz, eta izaera hau bai irudi eta bai 
musikaren ezaugarrietan datza. Musikaren bidezko asoziazioen adibidea jartzeko Vaughan-ek 
                                                 
13 LOVELL, A., eta HILLIER, J., o.c. 83 or. 
14 Hau dio Barnouw-k Jennings-en lehen filmari, First Days, 1939koari buruzkoaz hasita: “Su estilo era preciso, 

sereno, rico en resonancias. Posteriormente desarrolló más ese estilo en Londres puede soportarlo (London Can 
Take It, 1940) (...) y en Escuchad a Gran Bretaña, que le valió una reputación mundial.” BARNOUW, E., o.c. 131-
132 or. 

15 DANCYGER, K., o.c. (1993) 239 or. 
16 Lovell eta Hillier-ek esaten dute Jennings Richards-en kritizismo-eskolaren produktua zela, eta honek Empson-en 

esaldi poetikoaren anbiguitatea edo multiplizitatearen kontzepzioa sortu omen zuen. LOVELL, A., eta HILLIER, 
J., o.c. 87 or. 

17 LOVELL, A. eta HILLIER, J., o.c. 87 or. Baina filmak eskain ditzakeen beste hainbat asoziazio ideien bidez ere 
egiten dira, eta Lovell eta Hillier-ek diotenez horiek askotan ez dira oso eskuragarriak publiko zabalarentzat. 
Adibide hau jartzen dute: “Jende gehienak ez zukeen  kontzienteki asoziatuko lokomotora Tarot baraxarekin, 
zaldiarekin, Iraultza Industrialarekin. Hala ere, ez dago zalantzarik Jennings-ek horrelako irudi bat erabiltzen 
duenean berarentzat intentsitate konplexua duela. (...)  Asoziazio pribatu eta pertzepzio publikoaren artean amildegi 
hori egoteak esplikatzen du beste gauza bat, Jennings-engana jendeak zituen jarrera desberdinak, bere lagunentzat 
sekulakoa baitzen baina publiko orokorrarentzat seguruen baten nahikoa ordinarioa.” LOVELL, A., eta HILLIER, 
J., o.c. 68-69 or. Autore hauek lokomotorari buruz aipatzen duten irudi horiek tradizio ingeleseko iruditeriarekin 
zerikusia dutela dirudi, aipagarria den bat trena zubi gainetik azaltzen dena da, eta irudi hori oso erabilia omen. 
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Gillette faktorian neskek kantatzen duten kanta gogoratzen du. Neskak kantatzen ari diren 
abestiak irratiak eginiko ‘Musika lanegiten duzun bitartean’ deiari erantzunez, holako esaldiak 
ditu: 

“Zer hilargia badago ama, 

eta uretan distiratzen badu...” 

Vaughan-ek dioenez18 honek konnotazio siniestroak zituen ze «bonbarderoen hilargia» oso 
familiarra zen, eta orduan jarraitzen du kantak: 

“Ama, joan naiteke dantzatzera?” 

Horixe izan omen da hain zuzen Blackpool-eko sekuentzian ikusi duguna. Honela egitura 
poetikoa ebokatiboa da, irudien muntaketa eta musikaren eraginez. Hau dela ta Jennings-ek 
filmgile poetaren kalifikazioa bereganatu zuen, eta Sussex-ek dio bakarrik bera zela gai 
ordurarte dagoeneko ezagutzen ziren elementuak, teknikak, soinuak, planoak, guzti horiekin 
poesia eraikitzeko.19 Bere kideen ustez Jennings historia kontalaria barik ebokazio bilatzailea 
zen, eta artasoroaren gainetik hegazkin zarata jartzea bezalako gauzak, aro bat gogora ekartzeko 
nahikoa liratekeenak, bakarrik berari bururatzen omen zitzaizkion.20 Vaughan-en arabera film 
hau gerra garaiko Britainiaren ebokazio poetikoa bezala deskribatzea bi aldiz da egia, ze gerrak 
eskaintzen du bai materiala eta bai ebokazioaren hizkuntza.21 Lindsay Anderson-ek 
ebokatibotasun honen begirada azpimarratzen du, pertsona desberdinak kaptatzean emozioa 
islatzen duena.22 

                                                 
18 VAUGHAN, D., o.c. 98 or. 
19 Sussex: “He brought a new inspiration to British documentary. Most of the elements were there already -the idea of 

creatively interpreting actuality, the techniques, the sounds, even some of the shots (for Jennings is alleged to have 
been quite shameless about using other people’s material without so much as asking their leave)- but only Jennings 
thought how to pull it all together in a way that made poetry of it.” SUSSEX, E., o.c. 142 or. 

20 Jackson-ek hau erantzuten dio Sussex-i: “It was terribly like a painter in a way; it wasn’t a storyteller’s mind. I 
don’t think the dramatic approach to a subject, in film, really interested him very much. It was an extension of the 
canvas for him. Patterns, abstractions appealed to him enormously, and those are what people remember most, you 
know: Listen to Britain, the cornfield waving and the sound of the Spitfire going over, more evocative of 
1940,1941, than reams of dialogue. Humphrey got it in three shots. That’s a special talent that can create for all 
time an evocation of that kind.” SUSSEX, E., o.c.144 or. 

21 VAUGHAN, D., o.c. 94 or. 
22 Lindsay Anderson: “The picture is a stylistic triumph (Jennings shared the credit with his editor, Steward 

McAllister), a succession of marvelously evocative images freely linked by contrasting and complementary 
sounds; and yet it is not for its quality of form that one remembers it most warmly, but for the continuous 
sensitivity of its human regard. It is a fresh and loving eye that Jennings turns onto those Canadian soldiers, singing 
to an accordion to while away a long train journey; or to that jolly factory girl singing “Yes, My Darling Daughter” 
at her machine; or onto the crowded floor of the Blackpool Tower Ballroom; or the beautiful, sad-faced woman 
who is singing “The Ash Grove” at an ambulance-station piano. Emotion in fact (...).” ANDERSON, Lindsay, 
“Only Connect: Some Aspects of the Work of Humphrey Jennings (1954)”, in: BARSAM, R.M. (Ed.) (1976): 
Nonfiction Film: Theory and Criticism. E.P. Dutton & Co., New York, 267 or. 
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Rosenthal-ek sekuentzia bat hartzen du adibidetzat filmaren egitura asoziatibo 
ebokatzailearen indarra adierazteko. Ikertzaile honek filmaren «erresonantzia emozionalaz» hitz 
egiten du.23 Behin ta berriro egileek aukeratzen omen dituzte ez berehalako esanahia duten 
planoak, erresonantzia kulturala eta emozionala dutenak baizik. Efektu ezkutu hau da Jennings 
eta McAllister-en filma hain boteretsua egiten duena, eta hori ikus daiteke funtzionatzen Entzun 
Britainiari filmeko jolaspatioko sekuentzian. Honela doa planoen segida 9 sekuentzia horretan: 

77. EP. Arbola adarrak. 

78. EP. Adin erdiko emakumea etxe barruan, te txikarak mahaian jartzen, gero leihotik begira. 

79. PO urruna. Goitik. Umeak bikoteka dantzan korruan jolaspatioan musika entzuten delarik. 

80. EPL. Behetik. Emakumea begira. 

81. PO. Goitik. Umeak bikoteka dantzan korruan jolaspatioan. 

82. EPL. Behetik. 80a bezalako planoa, emakumea kanpora begira, gero barrurantz bueltatzen du 
burua. 

83. PO. Soldadu baten argazkia, suposatzen da senarra dela frontean. 

84. PO. Umeak korruan bikoteka dantzan, neskatila bat nahastu egiten da. 

85. PO. Goitik. Ibilgailu militarra herri txikiko kaletik. 

86. EP. P eskuinerantz. Todoterreno militarra kaletik. 

87. PO. Behetik. Herri txikiko etxea, egurrezko egituraduna, galtzuzko teilatua, Tudor estilokoa. 

88. PO. Barru batetik kalean ikusten dira ibilgailu militarrak pasatzen. 

89. PO. Ostatu antzeko baten kanpoaldeko seinale kartela eskegita. 

90. PO. Tanketa kaletik. 

91. DP. P eskuinerantz. Tanketa kaletik. 

92. EPL. Neskatila bat barreka. 

93. PO. P eskuinerantz. Tanketa kaletik, emakumea eta umea etxe barrutik begiratzen. 

Irudiak zabalik daude interpretazio asko egiteko, baina filmaren xedea jakinda -gerra 
denborako Britainian jendearen gogoa indartzea- bilatutako erresonantziak hauek izan daitezke: 

1. Soldaduaren argazkiari begira dagoen emakumeak gogora ekartzen digu maite dugun jendea 
joan egin dela gu babesteko. 

2. Umeak dira bereziki babesten ditugunak, eta haiek dira etorkizunerako euskarria ere. 

3. Ibilgailu militarrek bizitzeko estilo britainiarra oraintxe bertan defendatzen dela adierazten dute. 

4. Herriak bere Tudor agiloiekin eta galtzuzko teilatuekin babestu behar den kultura eta historia 
zabalagoa sujeritzen du. Baita ere gogorarazten du lehenagoko krisia, Ingalaterra Elizabetiarra 

                                                 
23 ROSENTHAL, A., o.c. (1990) 68-69 or. 
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bakarrik zegoenean Espainiarren aurka eta haiek garaitu zituenean. Horrek 1939an Ingalaterra eta 
Alemaniaren artean paralelismoa sortzen du. 

Sekuentziak 1’9” irauten du, asko ez dena, baina sortzen dituen emozio eta erantzun batzuk 
filmean zehar indartzen joango dira. 

Rosenthal-ek sekuentzia edo eszenak ez ezik irudi bakarrak ere horrelako emozioak sor 
ditzakeela dio. Adibide bezala plano bat aipatzen du, hondaturiko kalean gas maskara aldean 
hartuta doan gizonarena. Hau «plano sinbolikoa» omen da, eta holakoek segundu gutxitan bildu 
omen dezakete filmak esan nahi duen guztia: 

 “Adibiderik famatuena Jennigs-en Entzun Britainiari filmtik dator, planoak erakusten duen gauza 
bakarra da gizon txiki bat traje ilunaz eta gas maskaraz bizkor ibiltzen kalean zehar. Baina kalea 
bonbardatuta dago, dendetako leihoak hautsita. Bere baitan planoa ez da ezer. Baina audientzia 
britainiarrarentzat planoak Bigarren Mundu Gerratea sinbolizatzen du. Londres-eko biztanle 
arruntaren kuraia bizitzari aurre egiteko nazien bonbardaketak egin zezakeen txarrenaren 
aurrean.”24 

Lotura asoziatiboak eta poetikoak egiteko unean soinuak garrantzi berezia hartzen du, bai 
zarata naturalak eta bai musikak. Lovell eta Hillier-ek esaten duten bezala musika elementu 
formal integrala da, filmaren egitura ezin baita desbinkulatu soinutik.25 

Filmean zehar soinu guztiak har litezke diegetikotzat edo naturaltzat, irudietan azaltzen 
baitzaigu haien ustezko jatorria, lantegiko makinak izan, edo trena, hegazkina, edo musiken 
kasuan orkestak eta musikoak. Bakarrik dago kanta bat bere sorlekua adierazi gabekoa, eta hori 
filmaren azkenean agertzen da, guztiaren gailur edo klimax bezala: himno nazionala da, ‘Rule 
Britannia’, ikusten ez den koru batek kantatua eta nazioaren izpiritua adierazten duena, azkenera 
arte ikusi eta entzun dugun guztia biltzen duena hain zuzen. Hau diote Lovell eta Hillier-ek: 

“Fabrikako zaratetatik isurtzen da kanpora filmean dagoen soinu ‘ez-natural’ bakarra, korua ‘Rule 
Britannia’ kantatzen, musikak faktoria eta artasoroen plano tartekatuak lotzen dituelarik. ‘Rule 
Britannia’ da nondik sortzen den ikusi gabeko soinu bakarra filmean. Horren ondorio moduan 
badirudi filmeko elementu guztietatik sortzen dela kanta. Jennings-ek batasunaz eta ‘Ingalaterraren 
izpirituaz’ duen sentipenak hemen aurkitzen du bere espresiorik indartsuenetarikoa.”26 

Dena den musikaren kasuan Jennings-ek aukeratu dituenak ez dira edozeintzuk. Luzaroen 
irauten duten eta filmaren zentrotzat har daitezkeen soinuak Flanagan eta Allen-en kantaldia eta 
Myra Hess-ek pianoan jotzen duen Mozart-en pieza dira. Abeslarien estiloa popularra da, 
neurtua, moderatua, amablea. Mozart-en pieza bestalde, “goi-kulturaren” muestra bezala, gogoan 

                                                 
24 ROSENTHAL, A., o.c. (1990) 123 or. 
25 LOVELL, A., eta HILLIER, J., o.c. 83 or. 
26 LOVELL, A., eta HILLIER, J., o.c. 87-89 or. 
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sosegua sortzekoa da, segurtasuna, serenitatea, edertasunarekin batera, ez dramatikoa edo 
oldartsua, oso desberdina, adibidez, Gogoaren garaipena filmeko musika wagnerianoetatik. 
Modu delikatuan aukeratuta daude musikak. Bide batez, Barnouw-k adierazten duen bezala, 
Mozart-en hautaketa honekin filmak sortzen duen inpresioa da «Britainia Handiak kultura 
desastretik gordetzen duela, kultura alemana bera ere bai.»27 

Bestalde ebokazioak edo erresonantzia sortuko duten osagaiak bilatzerakoan Jennings-i ez 
zitzaizkion gustatzen elementu pertsonal hutsak. Filmetatik aparteko beste jardunetan, adibidez 
poesian nahiago zituen lehenagotik zeuden iturrietatik jasotako esaldiak, eta pinturan ere 
lehendik zeuden postal edo estanpekin lanegiten zuen, eta inoiz ere ez naturatik zuzenean. 
Berdin jokatzen du bere filmetan, kanta herritarra zabal erabiliaz, edifizio familiarrak, literatura 
ezaguna, irrati emisioak eta abar.28 

9.2.4 Muntaketa 

Funtsean egileek ez dute asoziaziozko muntaketarik erabiltzen. Ebokazioak eta 
erresonantziak sortzeko erabiltzen diren planoek eta eszenek ia beti daukate justifikazio 
narratiboa. Eszenak bere baitan narratiboki eraikitzen dira. Gogoratu, adibidez, goragoko 9 
sekuentziako muntaketa, patioan dantzan ari diren umeena eta etxean dagoen emakumearena: 
sekuentzia horren muntaketa narratiboa da, egileek denbora eta espazioaren kontinuitatea 
osatzen dute hor, gertatzen dena da horko ekintzak bere buruz ez duela inportantziarik, gogora 
ekartzen dituen asoziazio emotiboengatik ez bada. Ikertzaileak konturatu dira muntaketa sinple 
baina forma asoziatiboaren sortzaile den horretaz, eta adibidez Barnouw-k esaten du sinplea 
iruditu arren egitura konplexuak sortzen dituela.29 

Kontinuitatezko muntaketa hori sistematizitate handirik gabe eramaten da aurrera. Adibidez, 
une baten jarraitzen badu 180 graduen ardatzaren araua, jarraiketa hori ez da erabat zorrotza, eta 
360 graduen muntaketa erabiltzen denean ere ez da oso zehatza. Begiradaren plano-
kontraplanozko jokoek funtzionamendu malgua dute. 

Filmak ekintza konplexu gutxi eraikitzen du, ekitaldi musikalak baitira jardunik garatuenak, 
eta hortik aparte irudietan gauza puntualak ikusten dira gehiago, pertsona batzuk soroan lanean, 

                                                 
27 BARNOUW, E., o.c. 134 or. 
28 Lovell eta Hillier: “Orokorrean, Jennings-ek maitatzen zituen bere irudiak, Merrals-ek esan bezala, 

‘partikularizatuak, konkretuak eta historikoak, inoiz ere ez asmatuak’. Gaien irudi batzuk behin ta berriz azaltzen 
dira Jennings-en lanean, (...) zaldia eta lokomotora (biak deribatuak, Kathleen Raine-k guri esana, Tarot baraxaren 
Zaldikarrotik, sinboloa giza botere eta lorpenarena, goldea, uzta soroa, faktoria, ingurune industriala).” LOVELL, 
A., eta HILLIER, J., o.c. 65-67 or. 

29 BARNOUW, E., o.c.134 or. 
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besteak bijilatzen, besteak lantegian. Ekintzak askotan plano bakarraz edo pare batez azalduak 
dira. 

Muntaketak beraz eman lezake behin baino gehiagotan irudiak deskonektatuta dauden 
inpresioa baina Jennings eta McAllister-ek lortu dute era horretara egoera osoa interpretatzea. Ez 
dago argi noraino edukitzen zuten filmaketa garaian prestatua ondoren aterako zena.30 Dancyger-
ek halako muntaketari «zeharkakoa» deritzo: 

“Edizioa zein zeharkakoa den apreziatzeko edozein sekuentziak balio du. Sekuentzia asko musika 
pieza batez daude lotuak besterik gabe, esaterako Blackpool-eko sekuentzia, bazkaldenborako 
kontzertuak, soldadu kanadiarrak itxaroten daudena. Beste sekuentzia batzuk ez dira hain argi lotu, 
esaterako Lancaster bonbarderoa egiten ari direna.”31 

9.2.4.1 Muntaketaren ezaugarri batzuk 

9.2.4.1.1 Sekuentzia musikal nagusien muntaketa 

Musikaren bidez osatutako “ekintza” hauen artean ondoko hiru aipatuko ditugu, ikusi egiten 
delarik irudietan non sortzen den musika edo kanta: 4 sekuentzian trena geratzean eta irtetean 
kanadiar soldaduen kanta, 8 planotan segidan ematen delarik abestia, eta erabat desbinkulatuz 
soinua trenaren kanpoko irudietatik; 6 sekuentzia osorik kanta baten inguruan mugitzen da: 6 
planotan, lehena izan ezik, ze hemen anbulantzia estazioa iragartzen duen kartela azaltzen da; 
beste bostetan tartekatzen dira kantari pianojotzailea (hiru plano) eta kasko eskegiak (lekuarekin 
batera hau da gerrari buruzko zeharkako erreferentzia) ta emakumeak entzuten. Beste sekuentzia 
Flanagan eta Allen kantariak azaltzen direna da, eta honen muntaketak badu zenbait ezaugarri 
berezi, ondoren ikusiko dugun bezala. 

Hamaikagarren sekuentzia hau hasierako tren geltokiaren hiru plano kenduta Flanagan eta 
Allen-en ekitaldiaren soinuak batuta dago. Ondoko 15 planoak lantegiko jantokian eginak dira, 
abeslariak ari diren tokian. Neurri batean montatzeko sistemak 360 graduen araua jarraitzen du, 
abeslariak izanik “erdiko puntua”. Begiraden jokoa aintzat hartuz plano-kontraplanoa sisteman 
egindako muntaketa oso gutxi dago, askotan aurrez bezala ikusten ditugu bai abeslariak eta bai 

                                                 
30 Sussex-ek bildutako komentarioetan hau esaten dute elkarrizketatu batzuek: “Jackson: Humphrey would interpret a 

situation in disconnected visuals, and he wouldn’t quite know why he was shooting them, probably, until he got 
them together. Then he created a pattern out of them. It was as though he were going out to collect all sorts of 
pieces, cut already, for a jigsaw puzzle, and wasn’t quite certain what the picture of that jigsaw puzzle was going to 
be until he had it in the cutting room, and here he was enormously helped by McAllister. Dalrymple: Humphrey 
and McAllister had a strange effect upon one another. Humphrey was frightfully well organised in shooting. He’d 
have the most marvelous luck too, because sort of symbolic things happened the whole time; and because he’d 
been a painter and in fact was still dabbling with paint when he had a moment, he had a wonderful gift for choosing 
the exact place to put the camera. SUSSEX, E., o.c. 143-144 or. 

31 DANCYGER, K., o.c. (1993) 241 or. 
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publikoa, eta inoiz pare bat planotan azaltzen da jendea, batetik eskuinerantz, eta hurrengoan 
ezkerrerantz begiratzen. 

Sekuentzia honetatik hurrengorako trantsizio planoa National Gallery edifizioaren ikuspegi 
orokorra da. Flanagan eta Allen-en ekitaldia orkestaren joaldiaz amaitzen den unean nahastu 
egiten da beste orkesta baten joaldiarekin, oraingoan Mozart-en pianorako kontzertu pieza bati 
dagokiona. Eta hemen beste muntaketa modu bat eraiki dute egileek. 

Mozart-en kontzertuan, 13 sekuentzian, ez da jarraitzen erdiko puntuaren araua, gainera, alde 
batetik Myra Hess pianojotzailea egonda, eta bestetik erregina jendartean entzuten, zailagoa 
zatekeen noren inguruan jarraitu arau hori jakitea. Horregatik sekuentzia honetan begiraden 
plano-kontraplanoa eskemaz egindako muntaketa askoz ere inportanteagoa dago, hain zuzen 
badago 9 planotako atal bat Myra Hess-ekin hasi eta amaitu egiten dena eta barruan begiradak 
eskuinera-ezkerrera formulaz tartekatzen direna. Interesgarria da ikustea nola duen hasiera eta 
amaiera Myra Hess-ek jotzen duen atalak: Hasten da hiru planoren arteko jokoaz, ABA eginez: 
Myra Hess (eskuinera begiratzen), Erregina (ezkerrera), Myra Hess (eskuinera). Ondoren jendea 
ikusten dugu lau pare eskuinera-ezkerrera begiratzen dutenak azalduz, eta amaitzen da hasierako 
hiru planoen formula berberaz. 

9.2.4.1.2 Mugimendu gutxi 

Bestalde planoen mugimenduan oinarritutako muntaketa ere ez da oso ugaria. Hamargarren 
sekuentzian kateatuz lotzen dira hiru travelling, eskuinerantz, aurrerantz eta ezkerrerantz eta 
hirugarrena eskuinerantz, mugimenduaren bidezko dinamismo gradu handienetarikoa sortuz 
filmean justu irrati lokutoreak dioenean, «langile guztiei deitzen», ondoren Gillette-ren faktorian 
emakumeak kantaka ikusiko ditugu altabozetatik entzuten den irratia jarraituz. 

9.2.4.1.3 Planoen ezaugarriak 

214 planoz osatzen da filma, 17’46” iraunez, plano bakoitzak batez beste bost segundu 
irauten du beraz. Ezaugarri oso nabarmena da nolako sentimendu maila atzematen duen lehen 
plano bakar bat ere erabili gabe. Filmeko plano gehienak erdiko planoak eta mugimendurik 
badute geldiro mugitzen direnak dira.32 

9.2.4.1.4 Kateatuak 

Kateatuen erabilera film honetan soinuarekin egiten diren jokoekin lotuta egon daiteke. 
Bigarren sekuentzian trena geratzen denean seinale ondoan, eta soldadu kanadiarrak kantatzen 
aditzen ditugunean tren barrurako trantsizioa kateatu bidez egiten da, normalean ebakiz egingo 

                                                 
32 DANCYGER, K., o.c. (1993) 241 or. 
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litzatekeena. Beste une bat da Flanagan eta Allen-en ekitaldiarena. Bere ahotsak beraiek azaldu 
baino hainbat plano lehenago entzuten ditugu, eta, hala ere, ekitaldia iragartzen duen kartela 
agertzen denean kateatu bidez pasatzen gara beraiek ikustera. Vaughan-en ustez efektua aurreko 
irudi guztiak konektatzea omen da, ez bakarrik aretoaren hurbiltasunagatik gehiago hur 
daitezkeenak, guztiak baizik.33 

9.2.4.1.5 Plano ezohikoen aukeraketa muntaketa egiteko 

Dokumentalak egiteko zenbait “arau ohiko” alde batera uzten dira film honetan: pertsonen 
jasoketen aukeraketa oso berezia da. Ohikoa bada filmetan jendeak “kameraren kontzientzia” 
duela azaltzen duten zatiak eliminatzea, film honetan kontrakoa egiten da, justu zati horiexek 
hartu, filmatutako jendearen “kameraren presentziaren kontzientzia” hori filmaren elementu 
estruktural bat gehiago bihurtuz. 

Aukeratu diren beste zati batzuk ere ez dira gehienetan hartzen direnetakoak: 9. sekuentzian 
umeen korrua dabil patioan dantzan eta neskatila bat konfunditu egiten dela dantza 
mugimenduan ikusten dugu. 11. sekuentzian Flanagan eta Allen-en ekitaldia entzuten jezarrita 
dagoen gizon batek lurrera txistua botatzen du. Myra Hess-en kontzertuan geldi geldi dagoen 
erreginari ahopetik bezala hitz egiten dio ondoko militarrak. Vaughan-ek aipatzen duenez 
honelako puntuak McAllister-ek muntaketan izandako kontribuzioa izan zitezkeen, jite berezia 
emanez filmari.34 

 Sekuentzia berean eta hurrengoan jendearen aurpegikera bereziak aukeratu direla ikusten 
dugu: nabaritu egiten zaie kameraren aurrean daudeneko espresioa dutela, erdi barreka, erdi 
irrifarrez daude. Hamaikagarren sekuentzian uler liteke abeslarien aktuazioak probokatzen diela 
                                                 
33 Vaughan: “When the train stops at a signal, and we hear the Canadians singing, the transition to inside is effected 

not with a cut but with a mix, the back-laid sound thus being designated -short outside of the train. Another 
example of this odd use of the dissolve occurs with the introduction of Flanagan and Allen. Their voices are first 
heard -just- over some shots of service people waiting around on the Waterloo station concourse drinking tea. From 
this we go -as the singing fades up- to firemen drinking tea around a mobile canteen, a man up a ladder (not a 
fireman, but someone camouflage-painting the wall of a factory), people with cups of tea around the hatch of a 
factory canteen (presumably to be understood as the one where the entertainment is taking place) and a poster 
advertising the performance (arguably by association between ladders and billposting); and then we mix to 
Flanagan and Allen. The effect is to link the first two interiors of the canteen not with what is happening in it, and 
is already present on the sound-track, but with the previous run of shots connected only by visual/conceptual 
means.” VAUGHAN, D., o.c. 91-92 or. 

34 Vaughan-ek Ken Cameron-en komentario hau jasotzen du: “And the insert of the man spitting on the floor -little 
things like that- they were all Mac; and they make the film, I think. And particularly in the children’s playground 
thing, where the little girl makes a mistake -you know, she’s dancing forward and suddenly goes back and dances 
forward again- this was Mac. I mean, Humphrey would obviously approve it and agree, but it was Mac’s idea... It 
was probably -I regret to say- it was probably Mac’s idea to have Kenneth Clark talking to the Queen during the... I 
don’t know who’s idea that was. But there’s no doubt that Mac made a tremendous contribution to that film. He 
told Humphrey what he needed -’Humphrey, go out and shoot this’- and Humphrey did it. A tremendous influence 
on the film.” VAUGHAN, D., o.c. 83 or. 
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espresio hori, baina, agian, aukera bistakoegia da. Vaughan-en iritziz aukeratutako espresio 
hauek oso arrunt modukoak dira, baina indar berezia hartzen dute film honen kontestuan.35 

Vaughan-ek dioenez jasoketa zati horiek erabat apropos hartuta daude, eta ohiko montatzaile 
batek egingo lukeen bezala jendea “normal” azaltzen den zatiak aukeratu beharrean hartu zituen 
justu beste batzuk, azaltzen diren pertsonei argi nabaritzen zaielarik kamera aurrean egotearen 
espresioa dutela.36 Baina montatzaileak ez ditu aukeratu bestalde jendea kameraren aurrean 
molestu, ezeroso edo biolento senti zitekeen zatirik. Honekin ere jokabide delikatua dute 
autoreek. 

9.2.4.1.6 Agertzen ez denak garrantzi handia filma ulertzeko 

Filmean azaltzen ez den teloiak baldintzatu egiten du filmean ikusten den guztia. Agertzen ez 
den hori gerra bera da, hain zuzen. Barruko kontrasteak, logika gabeziak, diskordantziak…, 
ikusten ez den hori kontuan izanda ulertzen dira: musika jotzea ohikoak ez diren aretoetan, 
artasoroaren gainetik hegazkinen zarata, nekazariak traktorez dabiltzan inguruan ere bunkerra 
dago soldaduekin. Gauzak ez daude egon beharko luketen tokian, Museoko kuadroen markoak 
hutsik daude, adibidez. 

Vaughan-ek aipatzen ditu musikarekin gertatzen diren holako zenbait anbibalentzia: 

“Dantza aretoan entzun beharko litzatekeen numeroa neskak tornuan lanean dabiltzanean aditzen 
da; Palace of Varieties-en ikusi beharko litzatekeen ekitaldia bazkaldenboran jartzen da faktoriako 
jantokian; gau-jaian dastatu beharko litzatekeen kanta ARP-ren unitatean egina da Old Bailey-ko 
kriptan.”37 

Lovell eta Hillier-ek dioten moduan anbibalentzia eta diskordantzia hauengatik ia irudi 
guztiek esanahi osoa lortzen dute bakarrik kontestuan ikusita. Gerra-hegazkinak kanpoetan 
dauden nekazari eta soldaduen gainetik doaz hegaz. National Gallery-n ikusten ditugun are-
sakuak, marko hutsak eta su-baldeen irudiak badituzte tartekaturik beste batzuk publikoaren 
aurpegi lasaiekin, eta jendea sandwich-ak jaten edo margoei begiratzen, guztia Mozart-en piezak 
lagunduta.38 Trena kanpotik oso beltza ikusten da baina barruan soldadu kanadiarrak kantatzen 
                                                 
35 Vaughan: “(...), another is the strangely memorable quality of many of its individual shots: a machine-operator 

smiling as she sings along with ‘Yes, My Darling Daughter’, a girl leaning against the menu board in the factory 
canteen, a particular person’s rapt expression at the concert... I say ‘strangely’ because most of these shots are not 
at all cinematically ambitious. Typically, they are routine cutaways. How, then, do they achieve such a hold upon 
the mind?” VAUGHAN, D., o.c. 94-95 or. 

36 VAUGHAN, D., o.c. 95 or. 
37 Vaughan: “Why are we hearing orchestral music as we go to a long-shot of the National Gallery and then mix to an 

orchestra? We would not ask this question if it were the Albert Hall.” VAUGHAN, D., o.c. 94 or. 
38 Bake denboretatik oso desberdina den egoera hori azpimarratzen zuen filmaren 1941eko aurkeztaldi baten 

idatzitakoak ere: “Inside, in one of the great galleries, where the visitor in peacetime used to tip-toe and whisper 
and admire, now there sit a thousand Londoners, in and out of uniform, who have come from homes and works and 
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eta hitz egiten ari dira. Big Ben-a ilun eta andamioz inguratuta dago baina Londres-ek munduari 
deitzen dio BBC-ren kanporako zerbitzuarekin. Emakume batek so egiten die jolasten ari diren 
umeei, eta begiratzen dio bere senar soldaduaren argazkiari. Tanke eta kamioien zarata entzuten 
dugu eta herri eguzkitsu erdi egurrezkotik joaten ikusten dugu konboia. 

Askotan irudien bilketak jendearen jardunen interdependentzia eta funtsezkotasuna dakarkigu 
gogora, eta hau soinuaren segiko kabalgamenduak enfatizatu egiten du, sekuentziak gehienetan 
soinuaren aurreraketaz hasten baitira: ikatz-meatzarien ostean trena ikusten dugu; hegazkin-
faktoria ikusi ondoren aeroplano baten aireraketa dator.39 

9.2.4.2 Soinuaren funtzioa 

9.2.4.2.1 Soinuaren funtzioa 

Filmak ez dauka komentariorik. Elkarrizketa laburtxo inportantziarik gabeko bat besterik ez 
dago 4 sekuentzian, kanta baten barruan integratua. Eta irrati lokutoreek ez dute ematen 
“informazio edukia” dei daitekeen ezer. Beraz film honen esanahiak beste bide batzuetatik etorri 
behar dute, eta Vaughan-ek dioen bezala haiek gauzatzen dira soinua eta iruditeriaz sortutako 
ehunean: berauen disjunzioan eta justaposizioan.40 Hau ez zen gauza erabat berria Britainia 
Handian urte haietan, batez ere Basil Wright-ek egina zuelarik 1934an Song of Ceylon filma, 
baina Entzun Britainiari lanak askoz ere finago erabiltzen du elementu hau. 

Film honetan zenbait konbentzio ez dira jarraitzen, esaterako soinu “off” eta soinu “over” 
distintzioak oso bereziak dira. Gehienetan, musika joleak edo abeslariak azaltzen ez direnean 
“off” dela suposatzen da, baina dena den ez ditu arau normalak jarraitzen. Vaughan-ek 
komentatzen duen bezala une batzuetan soinu hori bere sorlekuarekin inolako lotura zuzenik ez 
duten espazioekin lotuta dago, praktikan soinu “over” moduko bilakatuz. Hau gertatzen da batez 
ere Myra Hess-en kontzertuan, non kontzertuko irudiekin batera, ustez aretokoak diren irudiak, 
edifizioaren beste bazter batzuk eta azkenean edifiziotik erabat kanpokoak azaltzen diren. Salto 

                                                                                                                                                
offices to hear the music of Mozart. And sitting among them the Queen. The music is in uniform too -played by the 
Central Band of the Royal Air Force.” JENNINGS, Mary-Lou (1982): Humphrey Jennings: Film-maker, Painter, 
Poet. British Film Institute, 30 or. 

39 Hau gaineratzen dute Lovell eta Hillier-ek: “Muntaketa dialektiko honen efektua da daukagun plano indibidualei 
buruzko kontzientzia etengabe konplikatzea eta zabaltzea, eta horrela, adibidez, apur bat absurdoa den ‘Ash Grove’ 
kantaren sekuentziak bapatean izugarrizko patetismoa?, intentsitatea? hartzen du emakumeen kaskoen 
planoarekin.” LOVELL, Alan eta HILLIER, Jim, o.c. 86 or. 

40 VAUGHAN, D., o.c. 90 or. 
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horietan musikak ez du inolako nahasketarik beste soinu batzuekin eta bolumena ere ez da 
aldatzen. Era honetara musikak ia paper komentatzailea hartzen omen du.41 

Soinuak, zaratak zein musikak funtzio batzailea eta konektatzailea du. Bestela inolako 
loturarik izango ez luketen irudiek konexioa dute, filmaren asoziazio gehienak musika eta 
irudien lotura horretatik datoz. 

Esaterako, hasierako planoa eta soinuaren artean egiten den lotura, alde batetik artasoroa 
haizetan mugitzen eta bestetik hegazkinen zarataren muntaketak oroitzapen indartsuak sortzen 
dizkie britainiarrei.42 

Funtzio konektatzailea ez da mugatzen muntaketa arlora. Esanahi mailan ere musikak paper 
horixe du nagusiki, herritarren batasuna eta lotura indartzea gerra garaian. Adibidez, irratiak 
gutxien uste denean, gauez, ilunetan, jendearen artean kontaktorik batere ez dagoela dirudienean 
ere komunikazioa ziurtatzen du.43 

9.2.4.2.2 Musikaren bidez lotzen diren sekuentzia batzuk 

Gorago aipatu dugu 13 sekuentzia, Myra Hess pianoa jotzen azaltzen duena, eta ondoren, 
14an musika bere gailurrera iristen da baina aretotik kanpora: Globoa zeruan Gallery sarreratik 
ikusia, kalean jendea autobusak hartzen, Nelson-en eskultura, horrela musikak lotu egiten 

                                                 
41 Vaughan: “Disjunction of sound and picture was nothing new in 1941. It had been taken almost to the limits of 

possibility as early as 1934, in Song of Ceylon, by Basil Wright. (...) What is distinctive about this film is the 
delicacy with which the disjunctive method is employed. Some films work by the straight juxtaposition of 
synchronous (or apparently synchronous) episodes, others by the interplay of visual and aural strands which remain 
independent; and even where these forms are combined -as has become commonplace- we are accustomed to 
recognise the moment, the cut, where ‘natural’ sound switches to ‘sound over’. In Listen to Britain it is precisely 
these conventions which are elided, and this elision which figures so disproportionately in our recollection of it. 
(...) Thus shots of Myra Hess at the piano are followed by shots of the audiences listening (of which more in a 
moment), and these in turn by people apparently listening in what may or may not be the hall in which the concert 
is taking place. Without any significant fading of the music, the visual scope widens and we find ourselves in the 
foyer and the portico, in some empty rooms, out on the roof... By the time the music has ceased to be audible, we 
are in a tank factory in another part of the country. By this point, then, the music has progressed almost 
imperceptibily from being a ‘natural’ accompaniment to the images and has assumed an integrative, almost 
commentative role.” VAUGHAN, D., o.c. 90-91 or. 

42 Vaughan-ek jasotako McNaughton-en komentarioa McAllister-ez: “Remember the cornfield, and then the sound 
that builds up, as though the aircraft itself had actually disturbed the wheat? Well this was one of his things he had 
a strong feeling about. He was very, very keen about this idea. He said, ‘Just see the waving corn, and then 
suddenly hear the sound -let the sound do it...’ And the other thing was when they cut to the National Gallery 
concert, playing the Mozart...” VAUGHAN, D., o.c. 83 or. 

43 Vaughan: “The radio sounds are concentrated around night-time. One occurs in the evening, two in the morning; 
and the entire night section is devoted to an audio-montage of the BBC’s overseas broadcasts. This is precisely 
where, within the terms of the British documentary myth, we would expect to find the stretching and perhaps 
temporary loss of communication between the working group and its support network.” VAUGHAN, D., o.c. 92 or. 
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dituelarik ekintza solte guzti horiek. Barnouw-k dioenez, era honetara eguneroko ekintza guztiak 
noblezia kutsuz hornitzen dira.44 

Baina lotura lan hori, batez ere, irratiak lortzen du film honetan: edo irratiaren emisio 
seinaleak, lokutoreen ahotsak edo irratitik emandako musikak. Hala ere, kasu hauetan ez da 
ekintza zehatz hasi ta amaituaren inpresioa sortzen, aldiz jendearen arteko lotura ikustezin baina 
presentearen sentsazioa dago. Sekuentzia oso hau gauez gertatzen da eta irrati emisoren deiak 
entzuten, lokutore desberdinak itsasoz haraindiko jendeari zuzenduz, emisoraren tresneria 
azaltzen duten irudiaren laguntzaz. 

Irratiak sortzen dituen asoziazioen artean beste zenbait ere azpimarratzekoak dira: Kortinak 
ez dira erabat ixten leihoan. Irratiko denboraren seinalea entzuten dugunean kateatua dago 
parafinazko lanpara baten lehen planoa eta hilargipeko itsasoaren artean. Ideia hau etortzen da, 
bueltan datozen marinelentzat pizturik utzitako argia dela. Geroago Itsas Bareko albiste 
zerbitzua iragartzen denean kateatua egiten da irrati lanpara batetik itsasora. Vaughan-ek zerbait 
adierazgarria dio itsasoaren planoez ere, ez dagoela bat egun argiz ateratakorik. Itsasoan haraindi 
iluntasuna dago bakarrik, eta gure mezuek ez dute erantzunik jasotzen.45 

Irrati soinuarekin beste joko aipagarriak ere egiten dituzte autoreek. Big Ben-aren irudia 
ikusten da ordua ematen ari dela, baina berehala deskubritzen dugu irrati emisioaren parte dela. 
Vaughan-en esanetan honek errealitateko soinu bat, kanpokoa, irratiaren bidez “barrukoa” 
bilakatzen dela adierazten omen du, eta linea honetan jatorria non duten argi azaldu gabeko 
soinuak “barrukotzat” har daitezkeela, eta horrela filmaren azkenean entzuten den «Rule 
Britannia» litzateke “barrukoena”, punturik gorena islatzen duena.46 «Rule Britannia» kanta 
korala iturri batekin ere identifikatu ezin denez, horrela gauzatzen omen da filmaren gailur 
estrukturala.47 

Zortzi eta bederatzigarren sekuentzietan entzuten dugu soinua, lehenean abesti bat pianoak 
lagunduta, eta hurrengoan pianozko musika bat umeen dantza laguntzeko, eta ez dugu ikusten 

                                                 
44 Barnouw: “La música que toca Myra Hess acompaña escenas de la vida corriente en varias partes de la ciudad y 

envuelve las actividades en una leve aureola de nobleza. Los efectos sonoros exhibidos en un marco llevan 
constantemente a otros, y así se crean resonancias y asociaciones sugestivas.” BARNOUW, E., o.c.134 or. 

45 VAUGHAN, D., o.c. 93 or. 
46 Vaughan: “The most explicit single illustration of this occurs at the beginning of the night sequence. An image of 

Big Ben is accompanied by the sound of Big Ben striking the hour; but we soon discover that this sound is a part of 
a radio montage which, processed through a series of technologies including those of the filmmaking, being 
construed in turns as pervasive sound (audible almost anywhere) and as disjunctive sound (‘sound-over’ within the 
film’s own grammar), has come full circle into ‘synch’ with its point of origin. It is to this progression, then -the 
establishment of radio as the nation’s interior monologue, and the reflexive implication of the film itself in this -
that the ultimate non localisation of ‘Rule Britannia’ forms the climax. VAUGHAN, D., o.c. 94 or. 

47 VAUGHAN, D., o.c. 92 or. 
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nondik sortzen diren baina suposatzen dugu lehen kasuan irrati emisora izan daitekeela eta 
bigarrenean umeengandik hurbil dagoen soinu iturri bat. 

9.2.4.2.3 Soinua egitura asoziatiboaren gidari 

Dancyger-ek dioenez film honetan ideien kontinuitatea soinu pistatik sortzen da irudien 
bandatik baino gehiago.48 Rosenthal konturatzen da Jennings-ek lehen partean musika 
herritarrak erabiltzen dituela, egoeren “ingelestasun” argia islatzekotan, eta kultura herritarrean 
duen konfidantza adieraztearren. Eta gero Mozart azaltzen du barbarotasun naziak mehatxuan 
jarritako giza baloreak azpimarratzearren.49 

Dancyger-ek ere musika jartzen du zenbait lotura asoziatiboren gidaritzat. Aipatzen du 13 
sekuentzian Mozart-en piezaren gora jasotzeko tratamendu orkestalak Trafalgar Square-ko irudia 
laguntzen duela, Nelson-en monumentuari indar berezia emanez, eta dagoen muntaketa 
dinamikoak sujeritzen omen du badela kontinuitate historiko bat hautsiezina dena.50 
Sekuentziotatik isurtzen den ideia abstraktuak zera adierazi nahi balu bezala, Britainia Handia 
oso antzinatik existitzen den nazioa dela, urrun heltzen dena, eta garaitezina. Ez da hau hitzez 
esaten, baina sekuentzia hauen justaposizioak filmak bere osotasunean sortzen dituen ideien 
gailur moduan funtzionatzen du. Dancyger-ek dioenez zerbait emozionala dago Jennings-ek 
musikan duen konfidantzan 13 sekuentzian: Pasarte honek prest jartzen gaitu azken sekuentziako 
himnoaren izaera jasotzeko, gerrarako fabrikazioa «Rule Britannia» himno nazionalaren 
soinuekin batera aurkezten den tokia.51 

Colls eta Dodd-ek aurrekoarekin konektatzen duen beste asoziazio bat aipatzen dute 
sekuentzia berberean, pertsonaia anonimoa Britainia Handiaren historia nazionalarekin 

                                                 
48 Dancyger: “The continuity of ideas flows from the sound track. Jennings may juxtapose visual sequences to one 

another, but the ideas are more directly ordered by sound continuity. His approach is less direct, but nevertheless 
not confused, because the overall pattern of the juxtapositions has a sound continuity.” DANCYGER, K., o.c. 
(1993) 241 or. 

49 Rosenthal: “Within the film Jennings uses folk songs like “The Ash Grove” and music-hall songs like “Underneath 
the Arches” and “Roll Out the Barrel” to stress his faith in popular culture and the sense of the very “Englishness” 
of the scene. Later he uses Mozart to stress the continuity of civilized human values threatened by Nazi barbarism. 
The Mozart scene actually begins with a Myra Hess piano concert at the National Gallery. But the music then 
continues, accompanying a series of public images. As the music swells we see trees, a sailor, people boarding 
buses, the statue of Lord Nelson (England’s savior against Napoleon), and a barrage balloon. Finally, and 
unexpectedly, the Mozart covers work in a thank factory, where it is gradually lost among the natural sounds of the 
machines.” ROSENTHAL, A.,  o.c. (1990) 156 or. 

50 DANCYGER, K., o.c. (1993) 240 or. 
51 DANCYGER, K., o.c. (1993) 241 or. 
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erlazionatuz. 13 sekuentzia horretako eszena batean lotzen dira Nelson-en zutabea eta marinel 
bat garai inperialak gogora dakartzan Trafalgar Square-tik joaten.52 

9.2.5 Ikuspuntuak 

Planorik gehienak ikuspuntu orojakileaz eginda dauden arren ugariak dira ikuspuntu 
subjektiboaz eginikoak. Lehen sekuentziatik daude horrelakoak, soroan lanean dabiltzan 
nekazariek eta bijilatzen ari diren soldaduek zerurantz begiratzen dute, eta ondoren hegazkinen 
formazioa ikusten dugu zeruan. Geroago 9 sekuentziak etxe barruan dagoen emakumearen 
ikuspuntu subjektibo argiz funtzionatzen du: kanpoko patioan jolasten dabiltzan umeak eta etxe 
barruan senar uniformatuaren argazkia ikusten ditugu bere begirada balira bezala. (Ikus 
sekuentzia honen planoen jarraipena muntaketa asoziatiboan). 

12 eta 13 sekuentzietan, jatorduetako kontzertuez ari direnetan ikuspuntu subjektibo gehiago 
dago, bai abeslarienak eta bai entzuleenak. Nichols-ek dioenez filmak erabiltzen dituen 
mekanismoez egileak subjektibotasun soziala adieraztea lortzen du, indibiduala baino gehiago, 
ze ez du egiten pertsona konkretu baten segimendua, edozein pertsonaren ikuspuntu subjektiboa 
eman baizik, pertsona horrek publiko indiferentziatua edo herria errepresentatzen duelarik.53 
Alde honetatik filmak Riefenstahl-en Gogoaren garaipenak bezala funtzionatzen du. 
Diferentziarik handiena hau da, han gehienetan pertsonaia bakar baten subjektibotasuna 
adierazten dela, Hitler-ena. 

Filmak beste elementu bat ere erabiltzen du pertsona batena barik kolektibitatearen 
subjektibotasuna adierazteko eta ikuslea ere komunitate horren partaide egiteko: Muntaketaz hitz 

                                                 
52 Colls eta Dodd: “Take three shots from the National Gallery sequence of Listen to Britain. Accompanied by Myra 

Hess’s playing, the camera with its persistent high angle -there are very few eye-level shots in the film- produces a 
long shot of Nelson’s column through a cluster of buildings, cuts quickly to a midshot of column and statue, and 
then to an actual sailor gazing out from a terrace on to Trafalgar Square, that site of imperial celebration. These 
three shots -and the rapidity of cutting suggests a rhetoric of associationism- fix the anonymous sailor. Not only has 
he a place within the current war effort (which is being waged to save the national heritage), but he is caught and 
celebrated in the monument to his forebears’ leader, Nelson, the defender of the nation (of course, Listen to Britain 
is another such ‘monument’).” COLLS, R., eta DODD P., o.c. 26 or. 

53 Nichols: “Estas formas clásicas de montaje subjetivo surgen de la convención tácita de las películas de ficción de 
que los planos subjetivos se desarrollan en torno a personajes con los que llegamos a identificarnos (siguiendo su 
inicio y respuesta a una serie de acciones y sucesos). Aunque los planos subjetivos de reacción unidos a un público 
no diferenciado son bastante aceptables en la ficción, no constituyen la esencia de la subjetividad narrativa, sólo 
una variación secundaria. En el documental, sin embargo, este tipo de planos se pueden convertir en los cimientos 
de una subjetividad social. Se trata de una subjetividad disociada de un único personaje individual. Nuestra 
identificación se produce con el público como colectividad, afianzada a través de planos subjetivos que nos alinean 
con miembros específicos del público pero lo hacen sin preludio o seguimiento alguno que dé a estos miembros 
particulares propósito o significación más allá de su cualidad y posición representativas como relés emocionales 
dentro de la película.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 233-234 or. 
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egitean aipatu dugun bezala aurpegikerek eta jendearen espresioak inportantzia berezia baitute. 
Guzti honekin filmak eraikitzen duen errealismoa ere ezohikoa da, ondoren ikusiko dugun 
moduan. 

9.3 Errealitatearen errepresentazioa 

9.3.1 Jennings-en errealismoa 

Entzun Britainiari filmak zerikusia du errealismo poetikoarekin, ebokazio eta oroitzapenera 
egiten dituen deiengatik. Errealismo poetiko horrek hainbat aldiz subjektibotasun sozialarekin 
konektatzen du, batez ere jendea azaltzen denean musika entzunaldietan, eta beste zenbait 
ekintzatan. Nichols-ek dioenez filmean errepresentazio objektiboa eta subjektiboaren fusioa 
egiten da, gerra garaiko munduaren eszenen espazioa eta denbora banandutako inpresio askotan 
zatikatuz. Horren ondorioz modu esposizionalak forma poetikoa hartzen du, egoerak eta 
gertakizunak ebokazio eta oroitzapenezko tonuan aurkezten ditu. Hainbat aldiz ebokazioa 
objektiboa da, kameraren begirada ez dagoelako pertsonaia edo protagonistaren batekin lotua, 
baina beste zenbaitetan aktore sozial espezifikoen subjektibotasunarekin konektatzeko eskatzen 
zaigu.54 Hau dio Nichols-ek: 

“Modu honetan Jennings-ek ikusteak edo entzuteak berez duten subjektibotasun soziala ebokatzen 
du. Gerra garaian burututako kontzertuetan publikoaren partaideen kokapen espaziala konpartitzen 
dugu. Ingalaterra ikusteko eta entzuteko gure egintzaren ispilu bihurtzen dira. Esperientzia 
subjektibo konpartitutik datorren plazerra adierazten dute. (...) Esperientzia kolektiboa modu 
subjektiboan azaltzen duen errealismo historiko batekin koprometitzen gara.”55 

Hurrengo atalean hitz egingo dugu modu subjektiboan eraikitzen den errealismo horretaz. 

9.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Propaganda filma izanik modu esposizionala erabiltzen du film honek, ebokazio eta 
oroitzapenen bidezko argumentazioa landuz jendea konbentzitzeko, errealitateari buruz mezu 
argi bat adierazten du, horrelako helburu sozial eta politikoa du filmak. Hala ere, errealitateari 

                                                 
54 Nichols: “En muchos casos la evocación es objetiva en el sentido de que la mirada de la cámara no se une a ningún 

agente humano. No se nos insta a preguntarnos «¿De quién es esta mirada?» cuando vemos planos de la Gran 
Bretaña industrial, de mujeres trabajando mientras siguen el ritmo de la música que emana de los altavoces de la 
fábrica con el cuerpo y la cabeza, de hombres que alimentan los hornos de una fundición. Pero en otros momentos 
se nos invita a que adoptemos la perspectiva subjetiva de actores sociales específicos.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 
233 or. 

55 NICHOLS, B., o.c. (1997) 234 or. 
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buruzko argumentazio hori era berezian eskaintzen denez, ikuslea protagonisten 
subjektibotasunarekin konektatu nahirik eta haietako bat dela sentiaraziz, modu esposizional 
horrek forma poetikoa hartzen duela esaten da. 

Film honetatik kendu egin dira propagandako dokumentalarentzat ezinbestekotzat jo 
zitezkeen gauzak: ikusgarritasuna, protagonismo indartsuak, oldarra, indar adierazpena, adibidez 
Leni Riefenstahl-en lanean ikusten ditugun elementu guztiak. Zalantzarik gabe esan dezakegu 
hankaz gora jartzen dituela ordurarteko propaganda filmentzako konbentzioak. Jennings-ek eta 
McAllister-ek forma unikoa asmatu zuten. 

Vaughan-ek nabarmentzen duena da nahiz eta film honetako sekuentzien filmaketa Eszena-
jartzeaz egina izan badela zerbait egileak momentuko espontaneitatea harrapatzeko saioa egin 
duela esatera eramaten gaituena. Badirudi aktore sozialek badutela autonomia bat, ez daudela 
erabat zuzendariaren kontrolpean. Honengatik egon liteke joera film honen modua 
obserbazionala edo cinéma-vérité tankerakoa dela imajinatzeko, baina film hau ezin da holako 
ereduen bidez neurtu.56 Badirudi film honetan egileek hautsi dutela dokumentalaren konbentzio 
ohikoen arabera ikusleak izan beharko lukeen ustea: uste behar du eskatzen zaiola ikustea filma 
manipulaziorik ez balitz egon bezala, Eszena-jartzearik ez balitz egon bezala, aurrean ikusten 
duena errealitatea era “gardenean” jasota balego bezala. Ikerketan zehar errealismoari buruz hitz 
egitean komentatu dugu hau errealismoaren konbentzioen parte dela. Baina film honetan 
normaltzat hartzen da, eta ikusleak hala jaso behar du, kamera han dagoela presente eta jendeak 
horren arabera jokatzen duela, jakinez ikuslea berari begira dagoela. 

Horregatik dio Vaughan-ek Entzun Britainiari inoiz egin den filmik egiazkoenetakoa dela. 
Bere errealitatearen eraikuntzan, besteen begirada ez da mehatxugarritzat hartzen, eta ez dirudi 
film-eraikuntzaren “tranpak” disimulatzen ari denik.57 

Guzti hau lotzen da askotan dokumentalgintza jatorraren ezaugarriekin, espontaneitatea eta 
bat-batekotasuna kontuan izanik. Baina Vaughan-ek esaten duen bezala audientzia ez dago 
behartuta sinestera irudi horiek horrela jasotakoak direnik. Vaughan-ek dioen moduan, «argi 
dago beraz irudi aukera hauek -patioko neskatilaren jasoketa “okerrarekin” batera, edo 
Erreginari hitz egiten dion gentleman militarrarekin- agindu dokumentalaren inperatiboa 

                                                 
56 Vaughan: “It is easy to look at old-time documentaries as if they were technically inept attempts at cinéma verité; 

but of course they were not. In the days when most interior shots (and many exterior ones) had to be independently 
lit, in the days before lazy instant framing with the zoom lents, in the days before reflex viewfinders when even the 
most casual-looking cutaway had probably had the end of a tape-measure held against its noise for focus, 
‘observation’ in the present-day sense- the sense in which the subject is free to move at will and the camera 
required to follow as best it can -was scarcely possible.” VAUGHAN, D., o.c. 95-96 or. 

57 VAUGHAN, D., o.c. 95-96 or. 
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errepresentatzen dutela, (...)»58 Baina irudiak Eszena-jartzeaz egindakoak dira, erreginaren 
kasuan gertatzen den bezala.59 

Pertsonen kontzientzia hori harrapatzearekin batera filmak objektuak jasotzeko ere modu 
berezia erabiltzen du. Hain zuzen irudiak soslaiz hartzen dira, baina bestalde guztia da 
familiarra, eta honek guzti hori geratu edo desbideratu ezin den inpresioa sortzen du.60 

9.4 Interpretazioa 

9.4.1 Esanahiak 

Film honen helburu nagusia nazioa gerra garaian batzea da, baina helburu hau era 
partikularrean betetzen du. Ondoren azalduko ditugu berezitasun horiek. 

9.4.1.1 Gerra propagandarako film oso berezia 

Gerra garaiko propagandarako filma izanik gauzarik nabarmenena da gerra berari buruzko 
erreferentzia zuzen ia batere ez egotea, baina bestalde filmeko sekuentziak ezin dira ulertu 
kontestu hori kontuan izan gabe, hots, hor agertzen diren eszenak ez dira posible atzetik gerra ez 
badago. Ikertzaile askok azpimarratu du filmaren izaera hau, Barnouw-k esaten du Jennings-ek, 
hain bakezalea izanik bere benetako inspirazioa gerrarik basatienean aurkitu zuela, eta filma hain 
dela berezia non denbora hura igaro ondoren ere molestiarik gabe ikusteko modukoa den.61 
Etsaia inondik ere ez da azaltzen eta honetan oso desberdina zen ohiko albistegi eta 
dokumentalekin konparatuta.62 

                                                 
58 VAUGHAN, D., o.c. 96 or. 
59 Vaughan: “British Lion, the UK distributors of Listen to Britain, included in their campaign book an item on the 

filming of the national Gallery concert: ‘For these sequences, Her Majesty the Queen graciously consented to 
return to the auditorium whilst the camera re-shot the scenes required. Her Majesy’s appearance in these scenes, 
either in close-up, in conversation with her scorts, or in the general audience shots, are characterised by the natural 
charm with she is always associated in the public mind and give not the slightest suggestion that they were the 
result of special posing on this unique occasion.” VAUGHAN, D., o.c. 95 or. 

60 BARNOUW, o.c. 133 or. 
61 BARNOUW, E., o.c. 135. or. Barnouw: “Escuchad a Gran Bretaña y Comenzaron los incendios se encuentran 

entre los pocos films bélicos que pueden verse décadas después sin molestia. En ellos, nada de lo que sea humano 
se sacrifica a supuestas necesidades estratégicas. Son películas de afirmación.” BARNOUW, o.c. 134 or. 

62 Barnouw: “Un aspecto corriente de las películas de Jennings es la ausencia en ellas de incitaciones a odiar al 
enemigo, incitaciones de las que estaban plagados los noticiarios británicos. (...) Parece estar diciéndonos que la 
vida es corta y que no podemos esperar a que termine la guerra para ser humanos. BARNOUW, E., o.c. 133 or. Eta 
beste leku baten: “En muchos sentidos, el estilo de Jennings difería del estilo corriente propio del “film de guerra” 
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Izan ere, gerra garaiko film oso singularra da, Lovell eta Hillier-en esanetan lanik 
antibelikoenetarikoa. Film ofentsiboa izan beharrean, defentsiboa da, Ingalaterrak hori “jasan” 
dezakeela adierazten du.63 Bere oinarrizko motibazioa kultura baten kontrako mehatxuari aurre 
egitea eta iraganetik datorren armonia eta kontinuitatearekin jarraitzea da.64 Marko honen 
barruan nazioaren batasuna argi adierazten da baina inolako ikusgarritasunik gabe. Barnouw-k 
dioen bezala filma eszena txiki kurioso, humoristiko eta hunkigarriz beteta dago. Jendeak bere 
zereginekin jarraitzen du, gizadiarenganako gure fedea finkatzen duelarik. Jennings-i atribuitu 
omen zaio krisian  britainiarren animo egoera kaptatzeko gaitasuna. Barnouw-ren ustez autore 
honek, agian, gehiago ere egin zuen: beharbada krisi garaian jokaera eredu bat ezartzen lagundu 
ere bai.65 

9.4.1.2 Nazioaren batasuna 

Entzun Britainiari filmak espresatzen du Jennings-en Britainiaren banaezintasunaren 
sentimendua, jardun desberdinen arteko lotura eta lurralde desberdinen osagarritasuna. Hau 
hainbat muntaketa jokoen bidezko detailetan espresatua agertzen da: kateatu batek lotzen ditu 
txori kanten soinudun egunsentiko mendi arbolatuen irudia, eta zaldien apatx hotsek lagunduriko 
eremu industrial zikinaren irudia. Beste batean ebaki bat-batekoaren bidez baporeuntzi 
txistukaritik arbola distiratsu ixiletara pasatzen da, sinpleki batera existitzen direla adieraziz.66 

Bestalde, jendea ez dugu ikusten aktibitate frenetikoren batean sartuta. Jardunean dagoenean 
zeregin hori pausatua da, agian segurua baina urduritasunik gabekoa. Musika entzunez azaltzen 
den jende asko dagoenez irudi estatikoak ugariak dira. Guzti honen efektua aurreko ezaugarriak 
indartzea litzateke, nazioa batuta dago, eta bere zereginetan darrai ahal den neurrian beti 
bezala.67 Dancyger-ek dioenez jendeak egiten diharduen zeregin guztietan, lanean zein musika 
entzuten, ez da nabaritzen antsietaterik, eta filmak ematen du populazio erabakitsuaren 
inpresioa.68 Azaltzen den gizartearen baloreak batez ere demokratikoak dira, emakumearen 
                                                                                                                                                

y ésta era la razón de su fuerte impacto. La guerra le suministraba un melodramático telón de fondo.”  
BARNOUW, E., o.c. 132 or. 

63 BARNOUW, o.c. 135 or. 
64 LOVELL, A., eta HILLIER, J., o.c. 86 or. 
65 BARNOUW, E., o.c. 132 or. 
66 LOVELL, A. eta HILLIER, J., o.c. 87 or. 
67 Jennings-en filmen estatikotasunaz Sussex-ek Dalrymple filmgileak erantzundako komentarioa aipatzen du: “Harry 

once said to me very shrewdly and wisely, “We must try to get Humphrey to do an action picture, because 
everything is so static with Humphrey. All his setups are static. The people are static.” SUSSEX, E., o.c. 146 or. 

68 Dancyger: “Throughout the film, work and leisure activities are presented in an unhurried fashion. Whether people 
are working on an assembly line manufacturing Lancasters or sitting in the audience listening to a lunchtime 
concert, there is no anxiety, only a concentrated involvement in the tasks of war and everyday life. The film gives 
the impression of a calm, strong, determined population, a population where the queen can sit at a lunchtime 
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papera goratua da, langileriaren ikuspegi “heroikoa” ematearen britainiar dokumentalaren 
tradizioa jarraitzen du, ondoren ikusiko ditugun gaiak hauek. 

9.4.2 Langileria eta beste klaseen tratamendua 

Batasun horren adierazgarri bat litzateke filmak ez duela nabarmentzen klase sozialen egitura. 
Vaughan-ek dioenez Entzun Britainiari filmak gainditu egiten du normalki dokumentalaren 
limitazio mutilatzailetzat hartzen dena: bere konfinamendua status quo-aren erreproduzitzaile 
izatera. Gerra gogoratzen da klase distintzioentzat erosionagarri moduan. Eta nahiz eta aldaketa 
estilo aldetik izan, garrantzizkoa dela gaineratzen du.69 Honek ez du esan nahi garai hartako 
Britainia Handia Bakearen Erresuma zenik, eta filma klaserik gabeko gizartearen islatzat hartzea 
ingenuoa litzateke, baina ideal baten adierazgarritzat har liteke.70 

Langileriaren ikuspegia aztertzeko film hau ordurarteko film dokumental britainiarren 
tradizioan jarri behar da. Haietariko batzuetan langileria biktima bezala azaldu arren (Housing 
Problems) gehienetan lanaren heroi moduan azaltzen da (Coalface, 1935, Industrial Britain, 
1933). Colls eta Dodd-ek diotenez silueta eta argi kontraste askoko langileen irudiak erruz 
azaltzen ziren horietan, gizonezkoen gorputzen goraipamena eginez.71 Entzun Britainiaren 
zenbait sekuentziatan ere jarraitzen da tradizio hau, 14 sekuentzian adibidez, fundizioan langile 
mailukariak burdina lantzen ikusten ditugunean. Rule Britannia himnoa abesten denean hasten 
da fundizioaren irudietan, jarraitzen du lantegi erraldoien kanpoko irudiarekin, artasoroa, goitik 
ikusitako lurrarekin amaituz. Hemen ere nagusi da langileriaren gorazarrea. Campbell-ek 

                                                                                                                                                
concert as one of her people rather than the cult of leadership central to the German propaganda film (...). Jennings 
managed to trascend politics and economics to present a purely aesthetic, cultural response to the problem of war, 
and it’s a very powerful response.” DANCYGER, K., o.c. (1993) 239 or. 

69 Vaughan: “Badakigu hau bakarrik dela egiazkoa zentzu kolokialean. Planifikaketaren zentralizazio estrategiko 
hutsetik aparte -material gordinen kontrola, lanaren direkzioa- ez zegoen aldaketarik jabego ereduetan produkzio 
erlazioetan. Baina maila kolokiala, nahiz eta superestrukturala izan, ez da hutsala. Berak biltzen ditu jazkerak, 
aisialdiko zereginak, hizkera eta ohitura guztiak, eta berauen bidez artikulatzen dugu gure klase nortasuna.” 
VAUGHAN, D., o.c. 97-98 or. 

70 Vaughan: “But to interpret it as the affirmation of an ideal -an ideal which was within the conceptual grasp of 
Britain in 1941- is a different matter. Poetry is, by definition, that which cannot be read as if we, its readers, pre-
existed its meaning. How we respond to Listen to Britain today will depend on who we wish to be.” VAUGHAN, 
D., o.c. 98-99 or. 

71 Colls eta Dodd: “In films such as Coalface (1935) and Industrial Britain (1933) the concentration on the male at 
work is cause and effect of the determination to see ‘the working man... as a heroic figure’ (Edgar Anstey), to 
celebrate ‘the ardour and bravery of common labour’. The male body becomes the focus of this celebration, seen at 
its simplest in the countless close-ups of the male body at work. For example, in Coalface, a film in which the 
human being is so often displaced by the machinery to the margins of the frame, the only sustained close-ups are of 
semi-naked miners. Such celebration may also help to explain the (very common) preference for dusk/dawn shots 
in which the worker’s individuality is effaced and he is seen -like the machinery he serves- as shape.” COLLS, R., 
eta DODD, Ph., o.c. 24 or. 
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gaineratzen du holako ikuspegia klase sozial batek langileriaz egindako errepresentazioa dela, 
hots, “buruaz” lan egiten dutenek -klase ertainetakoek- langileriaz eraikitako irudia.72 

Filmeko irudi asko beraz langileriarekin lotuta daude: badirudi adierazten dela gerra garaiko 
esfortzua militarrek, langileek eta nekazariek burutzen dutela. Dena den film horrek langileen 
iruditeriaren tradizioa jarraitu arren elementu oso desberdinak sartzen ditu, gerra garaiak 
ekarritakoak, eta da emakumezkoen jarduna lantegietan eta beste zereginetan (Ikus gai hau 
ondoren “generoaren tratamenduan”). Klase ertainik ez da azaltzen filmean lanean. National 
Gallery da, agian, klase ertainetako jende gehien biltzen dena, erreginaren presentziaz kontzertua 
entzuten. 

Ikusten diren auzune eta etxegune gehienak langileriaren edo klase herritarren eremuetakoak 
direla dirudi. Antzinako estiloko etxeak daude eta hiriko suburbioetakoak. Bestelako edifizioak 
azaltzen direnean publikoak edo enblematikoak dira: National Gallery, Big Ben andamiatua 
gauez, San Martinen Katedrala, Old Bailey-ko kripta, Nelson-en monumentua. 

9.4.3 Generoaren tratamendua 

Adierazitakoa egiazkoa izan liteke Entzun Britainiari filmari aplikatzeko ere langileriaren 
irudi heroikoaz, baina generoen arteko desberditasunentzat ez. Honetan gerrak aldatu zuen 
egoera eta emakumeak lantegietara zuzendu, eta horrela Jennings-en filmean langileria bai 
gizonezkoek eta bai emakumezkoek osatzen dute. Meatz faktorian bakarrik gizonezkoak ikusten 
dira, Gillette-ren fabrikan bakarrik emakumezkoak, (kantatzen), tanke fabrikan gehienak 
gizonezkoak dira baina badira emakumeak ere, hegazkinen fabrikan bakarrik gizonezkoak 
ikusten dira, altzairu fundizioan ere bakarrik gizonezkoak. Flanagan eta Allen-en ekitaldia 
lantegiko jantokian gertatzen da eta erdizka azaltzen dira gizonezkoak eta emakumezkoak. Irrati 
lokutoreen ahotsak ere bietarikoak dira. 

 Beste batzuetan joera tradizionalagoa dago: etxean agertzen den irudi bakanen batean 
emakumea azaltzen da, etxetik kalean doazen ibilgailu militarrei begira emakumea eta neskatila, 
soroan lanean gizonezkoak eta emakumezkoak ari dira baina traktorea manejatzen gizonezkoak, 
anbulantzia zerbitzuan denak dira emakumezkoak, uniforme militarraz gehienak gizonezkoak. 

Gerra garaiak aldatu egin zituen Britainia Handian gizonezko eta emakumezkoek lanaren 
arloan zituzten rol tradizionalak, eta hori islatzen du Entzun Britainiari filmak. Baina bestalde 

                                                 
72 Colls eta Dodd: “What Campbell’s attack on ‘male narcissism’ neglects is the class dimension of such 

representations -these are representations of the men of one class by the men of another- and of their ideological 
significance. Concentration of the splendour of male working-class bodies (a simple complement to a matching 
obsession with their animality) fixes such men’s concern and competence and ratifies the distinction between 
mental and manual labour.” COLLS, R., eta DODD P., o.c. 25 or. 
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nabaritzen da egileak generoari buruz erabili nahi zuen jokabide igualitarioa, emakume zein 
gizonak apropos presentzia berdin samarra izateko: Gizonezko abeslariak ikusten ditugu 
lehenengo, Flanagan eta Allen, emakumezko pianojolea ondoren, Myra Hess, haiei entzuten 
gizonezkoak eta emakumezkoak txandaka, adibidez. 

Orainartekoak filmean generoak duen presentziaz eta nolako aktibitateekin lotuta dagoen 
bakoitza jakiteko balio izan du. Baina filmak badu beste aspektu garrantzizko bat generoaz 
erabiltzen duen estiloan. Esana dugu beste leku batzutan dokumentalak “voyeurismoa” ez 
aktibatzeko joera duela. Film honetan joera hori badirudi urrunago ere badoala, efektu hori 
erabat eliminatzeko mekanismoak erabiltzen baititu. 

9.4.3.1 “Voyeurismoa” eliminatu 

Muntaketan adierazi bezala egileek espresio bereziaz dauden pertsonak eta aurpegikerak 
aukeratu dituzte. Vaughan-ek dioenez jasoketa horietan balantze fina azaltzen da, pertsona 
horiek adierazten dute kamera aurrean daudela, beste pertsona batzuek ikusiko dituztela, baina 
posibilitate horren aurrean alde batetik timidotasun fin bat espresatzen dute, eta bestetik 
konplazentzia moduko bat, besteen (ikusleen) begirada ez dela etsaia, lagunkorra baizik, 
adieraziz. Ikusleen begiradaren aurrean ez dute keinu harrorik ez makurturik egiten, pertsonak 
“humanoak” bihurtzen dituen espresio jator hori baizik, “xarmazko” espresioa dei daitekeena. 
Honek efektu inportantea sortzen du ikuslearentzat “voyeurismoaren” praktika galerazten baitu: 
Ikusleak sentitzen baitu ikusten dituen horiek bere presentziaz eta begiradaz ohartuta daudela.73 

9.4.4 Biolentziaren tratamendua 

Gorago propagandaren ezaugarrietan adierazi bezala gerra garaiko filma izanik, eta 
biztanleria gerrarako prestatzeko egina izanik, gauzarik miresgarriena da biolentziari hain 
erreferentzia zuzen gutxi egitea. Biolentziarekin lotutako aspektuak era indirektoan azaltzen 
zaizkigu: Armak egiten ari dira lantegietan, hegazkinak, tankeak, kaletik soldadu batzuk 
tanketarekin doaz. Beste hainbat irudik biolentziaren aurrean defendatzeko ideiarekin 
konektatzen dute: soldadu batzuk bijilatzen daude soro ondoko bunkerrean, beste batzuk 
itsasertzean. Anbulantzia zerbitzukoak kaskoz dabiltza, hiritar bat kaskoa sorbaldatik eskegita 
daramala doa kale hondatutik, hain zuzen etsaiek bonbardatu dutenetik. Zeruan globoa dago 
hegazkin etsaiei barrera egiteko. 

Horrela, biolentziaren erabiltzeko aukera herriaren defentsarako nahitaezkoa den elementu 
moduan azaltzen da filmean, etsaiek behartutako gauza. 

                                                 
73 VAUGHAN, D., o.c. 96 or. 
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9.4.5 Ondorioak 

Propagandarako filma izateko egitura oso partikularra eraikitzen du Entzun Britainiari lanak: 
Bere forma pertsuasiboa egitura asoziatiboaren bidez lortuta dago, baina ehun asoziatibo hori ez 
dago muntaketa asoziaziozkoaz garatua, kontinuitatezkoaz baizik, nahiz eta muntaketa hau 
sistematikotasun edo integrazio gutxikoa izan. Egitura asoziatiboaren haria orduan ez dator 
irudien artean egiten den kolisio edo loturatik, egileek bilatzen dutena ez da ideiak sujeritzea, 
emozioak probokatzea baizik, irudiak elkarrekin lotzeko erabiltzen diren soinuen bidez. Musikak 
eta giroko zaratak irudiaren gidariak dira eta ebokazioak eta erresonantziak pizten dituzte 
ikuslearen gogoan, eta horien bidez gauzatzen da filmaren egitura asoziatiboa. 

Planoen ezaugarriak kontuan hartuz gero gauza pare bat dago azpimarratzeko. Alde batetik, 
aipagarria da filmak sentimendu maila hain handia erdiestea lehen plano bakar bat bera ere 
erabili gabe. Bestetik, bai Eszena-jartzea burutzeko garaian eta bai gero muntaketan 
aukeratutako planoetan gauza nabarmena da beste egile batzuek baztertu egingo zutena 
Jennings-ek eta McAllister-ek apropos aukeratu egin izana: Pertsonen jasoketa askotan hautatu 
dituzte une batzuk igarri egiten zaiena kamera aurrean egotearen espresioa dutela, ikuslearen 
begiradapean daudela konturatzen direna, baina, molestu edo deseroso dauden aurpegikerarik 
jarri gabe. Aspektu honek garrantzi aparta du filmaren esanahietan, batez ere generoaren 
tratamenduan. 

Errealitatearen errepresentazioan propagandako film bati dagokion bezala modu 
esposizionala erabiliaz batera filmeko pertsonaien subjektibotasunarekin konektatzen duen 
inpresioa sortzen du lanak. Hau garatutako egitura mota beraren ondorioa da: Filmak ebokazioak 
eta asoziazio emotiboak egitera darama ikuslea, hain zuzen hor agertzen direnen 
subjektibotasunarekin kontaktatzera. 

Filmaren esanahi nagusien artean ondokoak dira azpimarratzekoak: Gerra garaiko filma 
izanik ez da egiten gorrotorako eta biolentziarako deirik, konfidantza sortu nahi du herriaren 
eusteko ahalmenaz, gerrak ez duela jendea zertan inhumanoa izatera eraman behar sujerituz, 
lanari finko ekinez baina lagunarteko giroa eta balore kulturalak, herritarrak zein goi mailakoak, 
alde batera utzi gabe jarraitzen jakin behar dela adieraziz. 

Nazioaren batasuna eta klaseen arteko desberdintasun sozialen difuminazio modukoa 
adierazten ditu filmak, denak bat eginda daudela esan guran, pertsonalitateari (Erreginari) 
buruzko kulturik bultzatu gabe, berdintasuna aldarrikatuz eta noizbait langileriaren iruditeria 
“heroiko” tradizionalarekin kontaktatuz horretarako. Generoen tratamendua aurrekoarekin lotuta 
dago, gizonezko eta emakumezkoak berdintasunezko rol askotan azaltzen dira filmean, nahiz eta 
banaketa tradizionalaren aspektu askok ere jarraitu, eta apartekotzat jo daitekeen aspektu bat 
zera da, gorago irudien ezaugarrietan aipatu dugunarekin lotuaz, gizonezkoak eta 
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emakumezkoak egiten duten “interpretazio” bereziari esker filmak galarazi egiten duela erabat 
“voyeurismoaren” posibilitatea. Hau dokumental ororen ezaugarria bada ere, film honetan 
argiago ikusten da ez zaigula ikusleoi horrelakorik permititzen, ze azaltzen diren protagonistek 
ematen diguten inpresioa da konturatzen direla gu haiei begira gaudela, eta gainera ontzat 
ematen dutela hori horrela izatea. 
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10 6-Georges Franju-ren 
“Ganaduaren odola” 

 (Le Sang des Bêtes) 

1949 

10.1 Sarrera: Franju-ren lehen lana 
Georges Franju Filmoteka frantsesaren kofundatzailea izan zen eta berandurarte ez zen hasi 

bere filmak egiten, hain zuzen Ganaduaren odola izanik horietako lehena. Beste zuzendari 
batzuk baino belaunaldi bat zaharragoa izan arren, “nouvelle vague” frantsesaren partaidetzat 
hartua da, Alain Resnais eta gainerakoekin batera.1 

Burch-ek dioenez Franju «gerraondoko dokumental frantsesean kontrariorik ez duen maisua 
da», eta Ganaduaren odola «film antirrealistiko ederrenetarikoa.»2 Ez da erraza bat-batean 
kalifikazio hauek ulertzea filmak aukeratzen duen gaia ere ez baita edonolakoa: animalien hiltegi 
bateko zeregina azaldu hango prozesu osoa inolako begiramenik gabe erakutsiz. 

Franju-k bere filmegintzan jasotako eraginen artean bi nagusi aipatzen dira, espresionismo 
alemana eta surrealismoa.3 Espresionismoari buruz esaten du ez duela zuzenki zerikusi handirik 

                                                 
1 SAEZ, Elena, “Adiós a Franju”, in: SAEZ, Elena (Bil.) (1987): Georges Franju. Filmoteca Española, IV or. 
2 BURCH, Noel, “Four French Documentaries”, in: Film Quarterly, 1959ko Udazkena, hemen jasoa: JACOBS L., 

o.c. 318 or. 
3 Fonseca-k hau esaten du: “... o Expressionismo (em especial a sua vertente judaica: Lang e Murnau) e o Surrealismo 

(que, diz Franju, tem em Buñuel o seu único representante) sao as grandes correntes inspiradoras (...). Da primera 
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bere filmegintzan baina zeharka izan dezakeela asko gustatzen zitzaizkiolako Murnau eta Lang-
en filmak, eta Freud-en teoriak ere bai. «Asko erakartzen nau zine alemanean terrorean aurkitzen 
dudan errealismo forma batek», dio.4 Surrealismoan Franju-k asko miresten du Buñuel-en 
filmegintza, eta honek erabiltzen duen gauzak bere inguru ohikotik ateratzearen formula asko 
jarraituko du bere filmetan, esaterako eskuartean dugun Ganaduaren odolean.5 

10.2 Estiloa 

10.2.1 Filmaren segmentazioa 

Filmak egun baten modukoa kontatzen du, baina Paris-eko zirkuito tipikoetatik oso bestelako 
lekuak azaldu. 10 sekuentziatan banatu dugu filma: 

1. Pariseko suburbioak, hiltegiaren edifizioa. 

2. Zaldiaren matantza. 

3. Kanala, auzunea. 

4. Txahalen matantza. 

5. Eguerdia heldu, harakinak idia erdibitzen du hamabi kanpaiak jotzen diren bitartean. 

6. Txahal txikiei heltzen zaie txanda. 

7. Ardiak doaz hiltegira, musikak harakinen jaia gogora dakarren bitartean. 

8. Ardien matantza. 

9. Eguna amaitzen doa eta harakin batek abesten du La Mer. 

10. Gaua heltzen da, ardiak biharkoaren esperoan daude, hiria ilunetan geratzen ari da. 

10.2.2 Eszena-jartzea 

Hasieran dago, batez ere, Eszena-jartzea film honetan, Paris inguruko hondakinetatik 
berreskuraturiko gauza zaharrekin zenbait joko egiten direnean. Kutsu surrealista modukoa 
                                                                                                                                                

retirou o gosto pelo demoníaco e à segunda deve a vertente fantástica da sua obra.” FONSECA, M.S., “Um 
cineasta maldito”, in: Cinemateca Portuguesa (1982): George Franju, 10 or. 

4 BUACHE, Freddy, “Entrevista con Franju”, Positif, 25-26 zb., 1957, hemen jasoa: SAEZ, Elena (Bil.), o.c. 8 or. 
5 Hau dio Franju-k Buñuel-ez: “Lo que siempre me ha fascinado (en L’Age d’Or y Un chien andalou) es, por una 

parte, la violencia panfletaria de las imágenes; por otra, una cierta manera de situar los objetos en un decorado de 
manera insólita: piano en la calle, teléfono en un árbol, navaja de afeitar cortando un ojo; esos objetos adquieren 
una extrañeza -es decir, una fuerza poética- nueva.” “Textos de Franju”, hemen jasoa: SAEZ, Elena (Bil.), o.c., 1 
or. 
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emateko balio dute irudi hauek. Horrekin batera autoreak ikuspuntu ezohikoak bilatzeko 
ahalegina egiten du, eta hau zenbait kasutan lortzen du behetik egindako jasoketen bidez, 
objektuen Eszena-jartzea eginez, edo normalean haiekin lotuta azaltzen ez den zer edo zer 
bilatuz. Ondoko plano solteak dira horren adibide batzuk; denak daude lehen sekuentzian: 

11. PO-EP. Lehenengo ikusten da zelai hutsean arbola orririk gabea, siluetatua, fondoan etxeak, 
neska sartzen da planoaren eskuin aldetik siluetatua, kamerak panoramika egiten du ezkerrerantz 
neska zeri begira dagoen ikusteko. 

15. PO. Planoaren aurrealdean lurrean besorik gabeko panpina biluztua, eta gramofonoaren 
bozgorailua, atzetik trena martxan planoa zeharkatuz. 

18. PO. Neska-mutikoen korrua, planoaren aurrealdean ohe baten muelleak gorantz okerturik. 

19. PO. Lanpara bat zelai erdian nonbaitetik eskegita, balantzaka. 

Iluminazioarena kontuan hartzeko beste elementua da film honen Eszena-jartzean. 
Eraikuntzak siluetaturik agertzen dira askotan, kaleko hainbat plano kontrargian aterata. 
Jokabide honetaz Leblanc-ek esaten du Franju-k gauzari komeni zaion argia bilatzen duela eta 
gauza hori “errebelatzen” duen angelua,6 beste kritiko batzuek justu kontrakoa egiten duela 
esaten duten arren. Leblanc-ek plano hauek aukeratzen ditu berak dioenaren frogatzat: 

53. PO. Koadroaren beheko aldea, erdi inguru, kanalak eta kaiak betetzen du, eta plano erdiko 
linea osatzeko kanala gurutzatzen duen burdinazko zubia aprobetxatzen da, etxeek jarraitzen 
dutelarik ilara planoaren eskuinera heldu arte. Kontraste handi samarra argian, kanaleko ura eta 
zerua oso argi azaltzen zaizkigu eta beste elementuak nahiko ilun, nahiz eta grisaren tonalitate 
ezberdin asko dagoen. 

56. PO. Kalea eta alboetako etxeak. Bertikaltasuna gailentzen da hemen, eta kontraste handia dago 
zeru zuria eta etxe oso ilunen artean. 

176. PO. Etxe batzuen zerra antzeko silueta azaltzen da zeruaren kontra, teilatuko ikustokia eta 
etxe kantoiko teilatua ezkilara moduan jarrita egonik, mailakatua. Etxe osoa siluetan azaltzen da 
atzeko argitasun indartsuaren kontra nabarmenduz. 

Argiaren erabilera bereziaz beste plano bat aipatu nahi dugu, hiriko kanpoaldeko jauregi 
bakartia azaltzen duena. Irudi hau zenbait aldiz agertzen da filmean zehar. Lehenengo 59 
planoan ikusten dugu, egun argiz, baina halako misterio edo melankolia kutsua ematen dion 
argia aukeratuz. Konposizio berdina azaltzen da 178 planoan, azken aurrekoan, argi askoz ere 
gutxiagoz, kontraste handiagoz eta ikusten da leiho batzuetan argi elektrikoa piztuta ere 
badagoela. Hemen ere azaltzen da Franju-ren gaitasuna ohiko gauzen “beste aldea” edo ikusketa 
desberdina sortzeko. 

                                                 
6 LEBLANC, Gérard (1991): Georges Franju, une esthétique de la déstabilisation. Maison de la Villette, Paris, 34 or. 
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Bestalde pertsonen “interpretazioaz”, hiltegian lanean diharduten harakinez, ondokoa da 
aipagarriena, laneko mugimenduen erakusketa bikaina egiten duela filmak. Leblanc-ek esaten du 
keinuak eta mugimenduak beti daudela prezisio handiz filmatuak.7 

10.2.3 Egitura 

10.2.3.1 Egitura kategoriala 

Nahiz eta egun baten kontakizunaren modukoa izan, filmak ez du jarraitzen forma narratibo 
arrunta izan litekeena, protagonistaren batzuk jarraituz eta haien gorabeherak azalduz. Alde 
horretatik egitura kategorialaren antza du gehiago, eta funtsean hiltzen duten animalia mota 
bakoitzak osatzen du kategoria: Zaldiak, txahalak, txahal txikiak, ardiak. Egitura mota hau bat 
letorke komentarioak darabilen itxurazko estilo teknikoarekin. Tartean anekdota moduko ugari 
sartzen du egileak, direla harakin batzuen bizitzako xehetasunak, hamabi kanpai hotsak, abereen 
koipea bila doazen mojak, edo harakinen patroiari buruzko erreferentzia. 

Egitura kategorial hau mutur bigunagoak izan daitezkeen bi sekuentzien artean eraikita dago. 
Izan ere, hasierako sekuentzia eta azkenak barruko gogortasuna ezkutatu nahi balute bezala 
funtzionatzen dute. 

10.2.4 Muntaketa 

10.2.4.1 Muntaketa estilo bikoitza 

Filmak bereizketa nabaria egiten du “kanpoa” eta “barruaren” artean. Bi alde hauek argi 
banatzeko filmak motibo bat erabiltzen du, atea, eta hau ikusten dugun bakoitzean “alde batetik 
bestera” pasatzen gara. Kanpoan hiriko, edo hiri inguruetako zenbait irudi ikusten ditugu, 
etxeak, kanala, kalea, aldiriko lautada, trena edo ontzia joaten. Plano orokorrak ematen zaizkigu 
gehienetan, kaleak, etxeak, trena, ontzia, kanala eta zubia, nahiz eta hasierako sekuentzian, 
orokorrak eta hurbilagokoak nahastu: emakumearen aurpegiaren lehen planoa, bikotea musuka, 
lanpara zuhaitz batetik eskegita, mahai adornuduna zelai erdian gizon bat jesarrita dagoela. 
Hemen ez da erabiltzen kontinuitatezko muntaketarik, irudiak solteak dira, elkarrekin loturarik 
gabeak, emakumezkoaren komentarioak ukitu erromantikoa eman nahi lieke, nahiz eta autoreak 
gauzen alde bitxia erakutsi nahi duen. Gauza arrunten estrainiotasuna bilatze horregatik kanpoko 
irudiek ez dute egunerokotasun normalarekin bat egiten, egileak zerbait desberdina erakutsi nahi 

                                                 
7 LEBLANC, G., o.c. 46 or. 
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digunaren pistan jartzen gaituzte. Ez dago protagonistarik, agertzen diren pertsonak erabat 
anonimoak dira. 

Barruko irudietan hiltegiko eszenak ikusten ditugu, kontinuitatezko muntaketaz eginak, 
prozesu bat nola hasi, jarraitu eta amaitzen den erakusten zaigu. Komentarioak gizonezkoak 
egiten ditu, era hotz eta deskriptiboan zeregin industrial bat azalduz. Plano orokorrak, erdikoak 
eta detailekoak nahasten dira, lanaren prozesua egokien adierazteko bezala. Komentarioak hori 
deskribatzetik aparte noizean behin langileen alde humanoak azpimarratzen ditu, haietako 
batzuk pertsonalizatuz. Animaliekin ez da ia inoiz ere egiten antzekorik, eta beraz ez dute ikuslea 
haiekin identifikatzeko aukerarik eskaintzen. Dena den ikusleari oso zail egiten zaiona da hor 
lanean ari diren gizakiekin identifikatzea, eta beraien neke edo sufrimenduekin, irudiak 
traizionatu egiten baitu pretentsio hori, argi espresatuz benetako ahulak, sufritzen dutenak eta 
hiltzen dituztenak animaliak direla, baina horretaz inolako errukirik azaldu gabe. 

10.2.4.2 Soinua eta irudiaren arteko jokoa 

Muntaketak elementu desberdinen artean, irudia, zarata, musika, komentarioa, egiten duen 
konbinaketa edo jokoa inportantea da, kontrasteak sortuz, umore garratzera daramaten 
konparazioak eginez. Holako adibide bat 9 sekuentzian azaltzen zaigu, langile batek La mer 
kantatzen du, eta holako muntaketa dago eginda kantaren letra eta irudien artean8: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia eta abestiaren lotura Ganaduaren 
odola filmean 

 

 KANTAREN LETRA 

- Itsasoa 

- Hodei zuri aingerutarrak seaska kantuan 

- Itsasertzeko ihiak 

 

 IRUDIA 

- odolezko putzua 

- hiltzeko dauden ardiak, beeka 

- animalien buruan sartzeko burdinazko 
baratxoak 

 

 

Kontrapuntu gogorra egiten da bi elementuen artean. Sekuentzia askotan egiten dira antzeko 
jokoak, bai soinua eta irudien artean edo komentarioa eta ikusgaiak lotuaz. 2 sekuentzian esaten 
da, «labain zorrotzarekin larrutzearen zeregina arriskutsua da. Horrela zauritu zuen Ernst 

                                                 
8 Barsam-ek hau dio sekuentzia horretaz: “... one of Franju’s butchers appear to be singing a melody from Debussy’s 

“La Mer,” a reference that could easily allude to the sea af blood on the floor as appeal to the audience to prefer a 
diet of fish.” BARSAM, R.M., o.c. (1992) 264 or. 
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Brenyet-ek zain femorala, bere berna eskuina anputatu behar izan ziotelarik.» Irudien muntaketa 
honela doa: 

42. DP. Tripako larrua kentzen zaldiari. 

43. EP. Harakina makurtuta lanean lurrun artean. 

44. EP. Harakina trago bat hartzen. Kamerak goranzko mugimendua egiten du. 

45. DP. Zaldia larrututa, eskuak planoaren aurrealdean. 

46. PO. Aizkoraz ebakitzen eskegitako zaldia. 

47. PO. Herrenka doan harakina. 

Komentarioak langilea protagonista bihurtzen du, baina irudiak berari buruzko errukia 
hartzera baino gehiago bera larrutzen ari den animaliaz hartzera eraman gaitzake. Horrela ezin 
da aktibatu gizonarekin identifikaziorako mekanismoa. 

Bosgarren sekuentzian ere soinua, komentarioa eta irudia konbinatuz muntaketa apartekoa 
burutzen da. Komentarioak hau dio langile bati aipamena eginez: «Henri Fournel, beronek erdibi 
egin dezake idi bat eguerdiko hamabi kanpai joaldietan zehar.» Konbentzio tradizionalek 
eguerdiko kanpai hotsak entzutea beste edozein gauzarekin lotuko lukete, hemen egiten ez dena, 
adibidez hiriko bizitza lasaiaren adierazgarritzat hartuz, hiri edo herriko irudi erromantiko 
zenbaitekin, eguzkiarekin, edo goizeko lanaren amaieratzat bazkaltzera joateko. Baina 
bazkalorduak gordeta ditu jendeak hain gordin ikusi nahi ez dituen eszenak, eta hemen horiexek 
erakusten zaizkigu. Hamabi kanpai hots horiek entzun ahala harakinak eskegita dagoen idi 
larrutu bat nola erdibitzen duen ikusten dugu, lehenengo serraz bizkar hezurra nola goitik behera 
ebakitzen duen, eta ondoren nola ematen dizkion azken aizkorakadak hamabigarren kanpai hotsa 
entzuten dugunean, bazkaltzera joateko gonbidapen ezohikoa luzatuz. 

Azkenerantz komentarioak dio «haserrerik edo gorrotorik gabe, umore onaz, haiek txistua 
jotzen dute edo kantatzen matantza egiten duten bitartean, zeren gizonak egunero jan egin behar 
baitu, eta besteak elikatu, lanbide zail eta arriskutsua dela medio.» Horrela komentarioak gauza 
arruntari egiten dio aipamena, baina irudiek beste gauza bat espresatuz, edo komentarioak gauza 
bat sujeritu, ebokatu, eta irudiak beste sentsazio oso desberdinak ekarri. Muntaketa mota honek 
laguntzen du objektuen izaeran alde insolitoak kaptatzen, edo eguneroko gauzen beste aurpegia 
erakusten. 
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10.2.4.3 Planoen kopurua 

Film honek 26 minutu ta 17 segundu irauten du eta 179 plano ditu9, bakoitzak ia 9 segundu  
batez beste. 

10.2.4.4 Komentarioa 

Bereizketa nabarmena egiten da emakumezkoak esaten duena eta gizonezkoak dioenaren 
artean. 

1. sekuentzia 

(Emakumezkoaren ahotsa) 

1010. Paris-eko sarreretan 

11. pobrearen lorategiak daude, 

hango loreak aberatsaren etxeko hondakinak dira, 

baliogabeko pitxien ugaritasuna 

12. kuriositateen bilatzailearentzat, 

olerkari eta hortik doazen maitaleentzat, 

kamioi eta trenen bidea amaitzen den leku honetan, 

25. Vannes-eko atean, 

26. Vaugirard-eko hiltegia, 

udal mataderoa, 

bere seinalea gora-behera espezializatua dagoena 

zaldien hilketan. 

2. sekuentzia 

(Gizonezkoaren ahotsa) 

28. Lanerako tresnak aldatu egiten dira animaliaren arabera 

29. baratxoa, 

puntadun aizkora, 

                                                 
9 Kontakizun honetan hasierako kredituzko tituluen planoak ere sartu ditugu (9 guztira), musika adierazgarriaz  

lagundurik baitoaz. 
10 Zein planorekin kointziditzen duen komentarioak kontuan hartuta. 
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eta Berg-pistola, zeinak animalia turditzen duen perkusioz. 

37. Prozesu odoltsua amaitzen da zaldia kableak altxatzen duenean, 

38. arindu egiten da larrutzean. 

39. Aireak, larrupean sartuta, larrua askatzen du. 

41. Hankak ere erabiliko dira... zaldiak ongarri bihurtuko eta hezurrak pitxi eta Paris-eko oroigarri 
bilakatuko. 

42. Labain zorrotzarekin larrua kentzearen zeregina arriskutsua da. 

43. Horrela egin zuen zauritu Ernst Brenyet-ek bere zain femorala, 

44. bere berna eskuina anputatu behar izan ziotelarik. 

48. Zaldi beltz hau Alfred Marquiart-ek hil zuen, Frantziako langile “ohoratuak”. 

Bere aitonak fundatu zuen harakintzaren artea mendearen pasoan. 

3. sekuentzia 

(Emakumearen ahotsa) 

51. Pariseko sarreretan... Ourcq-eko kanala eta fortunaren gurpilak... 

60. Pantin-eko aldiria... Villette-ko merkatua... 

61. hiltegia merkatuarekin lotuta dago 

62. kanal gaineko zubi baten bidez... 

4. sekuentzia 

(Gizonezkoaren ahotsa) 

64. Tornu pneumatikoen soinu metaliko etengabea 

gortu egiten dituena ganadu odolaren erreka grisean lanean diharduten harakinak eta 
galdarraztatzen ari direnak 

65. Maurice Griselle, Frantziako boxeo txapeldun izandakoa 

67. Andre Brunier, Villetteko aizkora gizonik onenetakoa 

71. alanbrea muinean sartuta... 

burumuinaren oinarrian, hondatu egiten du bizkar muina, animaliaren erreflexuak blokeatuz. 

80. Odol gehiena da jasoa 

81. ontzietan gerorako 

85. kanalek hartzen dute gainerakoa 

103. barruak ateratzea egiten da tornua altxatzen den bitartean 

104. Karitateko mojek hartuko dituzte koipe zatiak. 
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5. sekuentzia 

111. Henri Fournel, beronek erdibi egin dezake idi bat eguerdiko hamabi kanpai joaldietan zehar. 

6. sekuentzia 

124. Bigantxaren okela zuria lortzeko, beharrezkoa da odolaren isurketa osoa lepoa ebakiz. 

130. Animalia erabat hilda dago. Bere mugimenduak erreflexu automatiko hutsek eragiten dituzte. 

134. Buruak markatu egiten dira zenbatu eta identifikatzeko. 

7. sekuentzia 

144. Hau ez da harakinen patroia den Jon Deuna Bataiatzailearen eliza, 

hiltegiko enkante lekua baizik. 

145. Ardiak gidatzen ditu haien artean doan “traidoreak”... 

146. berak bidea daki eta bizitza barkatuko zaio. 

Besteek jarraitzen dute 

147. beeka, gizon kondenatuak bezala... 

jakiteak ere ez lieke ezertarako balioko. 

8. sekuentzia 

158. Larrutzeko “puztu” egiten da ardia. 

159. Larrutzaileek askotan kistea garatzen dute, 

lan honetan zenbait urte eramanda. 

161. “Kolpatuko zaitut haserre edo gorrotorik gabe 

harakin batek bezala...” 

162. zioen Baudelaire-k. 

Haserrerik edo gorrotorik gabe, umore onaz, haiek txistua jotzen dute edo kantatzen hilketa egiten 
duten bitartean 

zeren gizonak egunero jan egin behar baitu 

eta besteak elikatu... 

163. lanbide zail eta arriskutsua dela medio. 

9. sekuentzia 

(Abestia, langile batek kantatua) 

Itsasoa, olatu zuri dantzariak 

bitsa jaurtiz badia garbietan 
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164. Itsasoa, zilarrezko distiraz, alai, libre... 

gure eguneroko zoriona 

165. Distirak aldatuz euripean. 

Itsasoa, gainean udako eguzkia 

166. artilezko lainoek ardi zurien antza dute 

167. aingeruak sehaska-abestia kantatzen 

168. azaina kontatu itzelen itsasoa... 

Ikus zeru urdineko artzaina 

169. horko baratzetan dira kaina luze eta hezeak 

beraien musika kaio bakartiaren txilioa. 

170. Ikus txori zuriak barneratzen direnak lurrerantz 

aretan deskantsatuz 

Itsasoa... 

10. sekuentzia 

(Emakumezkoaren ahotsa) 

171. Eguna amaitzen doa 

kortetan, ardi sosegu gabeak lotan eroriko dira isiltasuna datorrenean 

172. Ez dute entzungo nola ixten diren beren presondegiko ateak 

ezta ere Paris-Villette-rako trenaren zarata 

zeharkatzen duena 

biktimak hurrengo egunerako gordetzen dituen 

larreko gaua. 

Komentarioan oso nabarmena da emakumezkoa eta gizonezkoaren artean egiten den 
bereizketa. Gizonezkoa inolako sentimendurik adierazi gabe ari da esplikazioak ematen irudietan 
ikusten dugunak atzerantz botatzen gaituenean. Hau dio Leblanc-ek ahots horretaz: 

“Heriotza emateko tresnak zehaztasun deskriptibo handienaz aurkezten zaizkigu. Komentario 
teknikoa egiten du, film kirurgiko bateko ahotsa balitz bezala. Kanpoaldeko irudietan entzuten 
dugun ahots leunarekin konparatuz oso diferentea. Zehatza da, argia, erabatekoa, “haserre eta 
gorrotorik gabeko hiltzaileen” mugimenduen kateaketa aldaezinari lotua. Zalantzarik gabe ahots 
horrek laguntzen dio ikusleari hilketaren irudiak jasaten.” 11 

                                                 
11 Leblanc: “Imaginons ces images rendues au silence ou pire encore: aux seuls bruits réels qui accompagnent les 

gestes. Elles seraient alors insoutenables. On ne verrait plus en elles que ce qui barre l’accès au langage. La voix 
chirurgicale, vidée de toute émotion, maintient le spectateur en deçà du seuil émotif. Il continue de regarder le film, 
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Emozio guztiak alde batera utzi dituen ahotsa da. Emakumeak, aldiz, lirismoa eta gomutei 
deika dihardu, sentimendua eta afektua adieraziz. 

10.2.4.5 Musika 

Franju-k nahiago ditu tristezia nolabaiteko alegrantzi eta txinpartaz lotzen duten tonadak. 
Sarritan musikaren distirek pozezko izpia ekartzen digute gogora, eszena inpertsonal eta argazki 
ilunarekin kontrastea eginez. Hemen ere kontrastea sortzen da elementu desberdinen artean, hala 
Durgnant-en ustez sarritan musikak eta irudiak Franju-ren inspirazioaren polarizazio espirituala 
sinbolizatzen dute.12 

Zaratekin ere lan berezia egiten du Franju-k, oso familiarrak izan daitezkeen zenbait soinu 
berreskuratuz.13 Baina ez ditu inoiz nahasten zaratak eta musika. Ahots eta beste soinuen artean 
ere nahasketa aproposa egiten du: Emakumezkoaren ahotsa musikarekin konbinatuz eta 
gizonezkoaren ahotsa, aldiz, beste zaratekin. Eta La mer abestiaren sekuentzian batera entzuten 
ditugu kanta, txistuka jotzen melodia berbera, eta ardien marrakak. 

10.2.5 Ikuspuntuak 

Film honetan ikuspuntu subjektiboko plano oso gutxi dago, baina horietakoren bat oso argia 
eta efektiboa da: 4 sekuentzian azaltzen zaigu txahal baten hilketa, eta 69 planoan harakinak 
kolpe turditzailea kamerari emango balio ari da, sentsazio gogorra eraginez ikuslea jartzen 
duelako animaliaren lekuan. Horrela, egileak plano subjektibo bakar batez hiltegiko giroan 
barneratu gaitu. 

Gehienbat ikuspegia objektiboa da, baina batzutan kamerak kokagune ezohikoa bilatzen du 
eta jasoketa bitxia bihurtzen da. Baina hau ez du egiten hiltegi barruko eszenekin, hor gaia 
beraren aukeraketa baita nahikoa ezohikoa. Holako kokagune estrainioak egunerokoak iruditzen 
zaizkigun gauzekin burutzen ditu. Hasierako sekuentzian jokabide horren adibide ugari dago 
Paris inguruko lur soiletan, eta azkenerantz aipagarria da, adibidez, 174 planoa: ontzi bat ikusten 
dugu lurretik arrastaka joango balitz bezala, ubidea bera ez ikusteko moduko angelua aukeratu 
duelako egileak. 

                                                                                                                                                
sans être rassuré pour autant. Il ne peut s’identifier à cette voix. Aussi précis soit-il, les images échappent au 
discours, elles lui fuient entre les mots.” LEBLANC, G., o.c. 38 or. 

12 DURGNANT, Raymond, Franju. Estudio Vista, 1967, hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 34 or. 
13 DURGNANT, R., o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 32 or. 
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10.3 Errealitatearen errepresentazioa 

10.3.1 Errealismoaz 

Iritzi oso kontrajarriak aurki ditzakegu film honen estilo errealistaz. Buache-k “errealismo 
poetikotzat” hartzen du, edo “poesia errealistatzat.”14 Egileak hiltegiko zeregin errukigabea 
behatzera gonbidatzen gaitu, abere hilketa prozesuaren “edertasuna” erakutsiz. Vialle-k hitz 
egiten du Franju-ren lan hau “zirkulu zentrukideen” edo “esposizio lirikoaren” arabera 
egituratuta dagoela. Filmaren hasieran hauek lirateke, adibidez, “zirkulu zentrukide” horiek: 
merkatu txikia, kanalak, hiltegiko eraikuntzak, tresnak, eta ondoren “leherketa lirikoa” egongo 
litzateke, zaldi zuriaren hilketa.15 

Aldiz, Burch-ek dioenez Ganaduaren odola «film antierrealistiko ederrenetarikoa» da16, eta 
harrigarria da Buache-rekin filmaren “edertasunaz” bat etortzea baina “errealismotik” kanpo 
kokatzea. Barnouw-k ere “edertasun” berezi hori azpimarratzen du: «Franju-ren dokumentalek 
beren nota metaforiko asaldagarriekin, amets gaiztoen edertasun zehatza azaltzen zutela 
zirudien.»17 Eta Barsam-ek oposatuen sintesia egiten daki: «Gaia errealitatea da, ez ederra edo 
beldurgarria, biak baizik.»18 

 Iruditzen zaigu hemen neurri baten Buñuel-en Las Hurdes filmarekin gertatzen denaren 
antzeko zerbait dagoela: Filmeko gaiaren aukeraketa eta bere tratamendua ohi denaren kanpotik 
egiten denez (nahiz eta erabat eguneroko gauza izan) ikusleak har dezake “antierrealistatzat” edo 
Las Hurdes-ekin egiten zen bezala, “surrealistatzat”. Honek esan nahi duena da errealismoaren 
konbentzio arruntetatik harantz dabilela filma. Arazo hau zuzendari frantsesek dokumentalak 
egitean zituzten helburuekin lotuta egon daiteke. Burch-ek dioenez Franju bere filmen gaiak 
“transzenditzeko” asmoz ibiltzen zen, gai horiek ikuspuntu arruntetik tratatu beharrean 
subjektibotasun pertsonalarekin zerikusi gehiago zuen ikuspuntua hartuz.19 Iruditzen zaigu hau 
ez dela bakarrik dokumentalgile horien jokabidea, Buñuel ere horrekin lotu ahal baita guztiz. 

                                                 
14 BUACHE, F., o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 8 or. 
15 VIALLE, Gabriel (1968): Georges Franju. Seghers, hemen jasoa: SAEZ, E.,  o.c. 24 or. 
16 BURCH, N., o.c. (1959) in: JACOBS L., o.c. 318 or. 
17 BARNOUW, E., o.c. 205 or. 
18 BARSAM, R. o.c. (1992) 264 or. 
19 Burch-ek dioenez garai honetako dokumentalgile frantses gehienak, britainiarrak ez bezala, ez daude bereziki 

interesatuta dokumentalean, fikziozko filmak egiteko esperoan prestaketa moduan ez bada. Franju eta Alain 
Resnais-en kasua horrelakoa litzateke. Eta salbuespenak Jean Rouch eta Chris Marker (nahiz eta hau 
berandukoagoa izan) lirateke (Ikerketa honetan lau zuzendari hauen film bana dugu aztergai). Hau dela ta frantses 
dokumentalgileek aurrean duten gaia “traszenditu” egin nahi omen dute, errealitate horren beste aurpegi bat azaldu, 
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Hala ere, Franju-k berak ez du berdin pentsatzen: Berea ez omen da ikuspegi subjektibo baten 
erakusketa, “objektua bera” harrapatzea baizik, bere formarik garbiena jasoaz, eta horretarako 
“objektua isolatuz”, ze hark dioenez objektua inguratzen duen guztiak faltsifikatu besterik ez du 
egiten, bere benetako formatik urrundu. 

Eta objektuak isolatzeko erarik onena “objektuen arteko kolisioa” da, beraiek diren bezala 
ikustea oztopatzen diguten asoziazioen metaketatik banatzeko. Franju-k jartzen duen adibidea 
gorago aipatu duguna da, gabarra bat kanpoa zeharkatzen ikusten duguna, horrela ontzia zerbait 
harrigarri bilakatzen baita, bere mugimendu tipikoa du baina nolabait irreal azalduz. Franju-k 
esaten duenez «imajinazio apur bat besterik ez da behar ekintza arruntenak egonezinezko 
esanahia har dezan, eguneroko bizitzaren dekoratua mundu fantastikoa bilaka dadin.»20 Esaldi 
honek adierazi ahal digu Franjuk nolako itxurazko kontraesanean oinarritzen duen bere 
“errealismoa”, modurik errealena fantasiazko ikuspuntua hartzen duena balitz bezala. Berak 
horixe esaten du: «Gehienetan dokumentu errealista bat egin nahi izaten dut, baina fikzioaren 
itxura emanez.»21 

Durgnant-ek Franju-ren “garbiketa” egiteko jokabidea azpimarratzen du, gauzek esanahi 
berriak har ditzaten.22 Horretarako Franju-k zenbait hautaketa egiten ditu, berak dioen moduan: 

“Kameraren angelua aukera bat da, argia beste aukera bat, gaia ere bai, eta hautaketa guzti horien 
emaitza objektuek estrainiotasunaren (ezohikotasunaren) ezaugarria bereganatzean datza. Begiak 
bere ingurura begiratzean egiten duen konbinaketa erratua da, sintesi okerra, gauza guztiak 
estrainio bezala hartzea galarazten duena.”23 

                                                                                                                                                
bere alde insolitoen bila abiatu. Burch: “(...), their subject matter interests them only in so far as it enables them to 
develop some highly personal fantasy, generally far removed from what anyone else would consider the “heart” of 
the subject at hand.” BURCH, N., o.c. (1959) in: JACOBS L., o.c. 318 or.. 

20 Franju-k esanda beste film baten epigrafean, La première nuit izenekoan. BARSAM, R.M., o.c. (1992) 264 or. 
21 Leblanc-ek: “Dès Le Sang des bêtes, Franju avait trouvé une formule synthetique pour caracteriser sa démarche: 

“nous avons cherché dans notre film à restituer au réel documentaire son apparence d’artifice et au décor naturel 
son propre aspect de décor planté.” LEBLANC, G., o.c. 19 or. 

22 Durgnant: “El estilo de Franju es también expurgatorio, desembarazando los objetos y las escenas de sus 
asociaciones convencionales. Y no es el vacío lo que lo sustituye, sino un nuevo y profundo sentimiento de 
soledad, de dolor, de oscuridad, de liberación a través de la extrañeza y de la poesía. Es un mundo paranoico en su 
visión de una humanidad atrapada por la sociedad y que nunca encuentra su liberación, del mismo modo en que los 
personajes de Buñuel siempre confunden la rebelión estéril con la libertad, y se encuentran, como poco, en peligro. 
El mundo interior y el exterior, la percepción y la emoción, siguen ligados. El mundo parece trágico, o extraño, o 
bello, no porque lo sea, sino porque todavía tiene un significado para los hombres que lo habitan. Franju se muestra 
como un humanista pesimista (...).” DURGNANT, R., o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 34 or. 

23 Franju: “De hecho, las personas con fiebre tienen alucinaciones, en parte porque ven... lo que deben ver, si uno se 
molesta.” Esta forma de tratar las percepciones y las emociones es paralela a los estudios de Ehrenzweig sobre la 
profundidad y la psicologia de la gestalt. Si la memoria no volviese a nuestras percepciones convencionales, todo 
sería mágico, algo fresco y al mismo tiempo aterrador; podríamos por fin ver, como quizá vean los que están bajo 
los efectos de alucinógenos, pues sus defensas emocionales y los prejuicios preconcebidos se han debilitado, 
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Objektua “isolatu” egiten denetik errealitatearen alde batzuekin harremanetan hasten da, eta 
horien aurrean gure ederrespena eta baikortasuna defendatu egiten dira. Objektuak beste 
dimentsio batzuk erakusten ditu eta errealitatearen benetako aurpegia eskaini.24 Objektua bere 
eguneroko errealitatetik bananduta ikusten dugu eta ez dakigu ikusten duguna nola interpretatu 
ere.25 

Burch-ek Franju-ren lanetan ikuspuntu subjektiboaren gailentzea ikusten badu ere, Barsam-
en arabera hauxe da objektibotasunaren ispilu bat: 

“Franju-ren objektibotasuna gora-behera —agian horregatik— hauek leku ikaragarriak dira. Bertan 
diharduten gizon eta emakumeak odolaren errekasto eta putzuetan daude, animaliak konorterik 
gabe uzten, larrutzen, eta zatitzen dituztela. Hiltegia leku beldurgarria iruditu daitekeen arren, 
Franju-k objektiboki filmatzen du hura. Badira irudi gogoangarri batzuk, ikusten dugu jende 
arrunta zigarroak ezpainetatik eskegita, beren aiztoak zorrozten, eta beren egitekora joaten odolez 
gainezka dagoen putzuan eta animalien hesteen lurrunen artean ez baleude bezala.”26 

Franju-k ohiko errealismoaren konbentzioak hausten badaki. 

10.3.2 Modu esposizionala 

Film hau esposizionala da baina “sen arrunteko” ikuspegiaz eginda ez dagoenez 
erreflexibotasun gradu bat erdiets dezake. Las Hurdes-ekin gertatzen den bezala filmeko 
elementu desberdinen artean sortzen diren kontrasteek, musika eta irudien arteko diskordantziek, 
ikuslea eraman dezakete zer dagoen horren atzetik galdetzera. 

Wood-ek dioenez aipatzekoa da filmak edozein plazer sadiko alde batera uztea, eta baita 
protesta oro ere. Dena azaltzen da trankil, pasiorik gabe, gehienetan distantziatik. Lehen planorik 
azaltzen bada prozesuaz detaileren bat argitzeko da. Histeria eta derrigortzerik gabe gure 
zibilizazioaren oinarria den errealitate materialaren alde baten aurrean jar gaitezen nahi du.27 
                                                                                                                                                

permitiendo al hombre ver el mundo de una forma vívida y nueva.” DURGNANT, R., o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., 
o.c. 32 or. 

24 Durgnant: “Cuando uno ve, su corazón se hunde. Este nuevo contexto no es un truco retórico. Pues el mundo es 
más triste de lo que elegimos pensar, así como hay más poesía en él de la que nos atrevemos a encontrar. Esta es la 
poesía que Franju y los surrealistas consideran contrapeso de las tragedias, pero pocos de nosostros somos lo 
suficientemente pesimistas como para aprovecharnos. Y así permanecemos atrapados en el optimismo.” 
DURGNANT, R., o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 32 or. 

25 Leblanc: “... l’objet est progressivement détaché du contexte audiovisuel auquel il semblait tout naturel de 
l’associer. Il entre dans un espace d’indétermination. Il apparait comme déplacé, privé d’usage, dé-finalisé. Son 
statut est flotant, indécidable. Le spectateur ne sait plus comment regarder et interpréter ce qui lui est dit et 
montré.” LEBLANC, G., o.c. 17 or. 

26 BARSAM, R. o.c. (1992) 263-264 or. 
27 WOOD, Robin (1984): The Macmillan Dictionary, hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 35 or. 
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Jarrera honek filma gaur eguneko telebistetako “reality show-en” funtzionamendutik urruntzen 
du. 

Franju-ren film honetan gure gizarteko eguneroko zeregin bat azaltzen zaigu, baina 
normalean ikusten ez dena. Hori gure begien aurrean jarriaz Franju-k dioskuna da gure 
eguneroko errealitatea imajinatzen dugunaren aldean oso bestelakoa dela. Benetako errealitatea 
ezkutatzen temati ari bazaizkigu ere, hor dagoela. Gizartearen ederretsitako ikuspegia (ohikoena) 
zalantzan jartzen du Franju-k, eta ustez bere ikuspegi subjektibotzat hartzen dena izan daitekeela 
benetako errealitatea sujeritu. 

10.4 Interpretazioa 

10.4.1 Esanahia 

10.4.1.1 «Badago beste mundu bat, baina hementxe» 

Durgnant-ek Eluard-en esaldi hura dakar gogora filmak adierazten diona azaltzeko, «badago 
beste mundu bat, baina hementxe», eta hauxe da filmaren esanahia azaltzeko modu bat. 

Filma era arrunt eta lasaian hasten dela dirudi, “mundu normala” erakutsiz, baina zerbait 
arrarotasun duena, ze hondakinez betetako Paris inguruko eremu huts hori ez da lekurik 
egokiena langile gazteak musua emateko bere emaztegaiari, “inondik eskegita ez dagoen”  
lanpara bat dutelarik ondoan. Gorago aipatu bezala gauzak “eguneroko munduaren” testuinguru 
propioetatik bereizita daude. Eremu horren beste aldean jartzen da hiltegiaren kokagunea. Berau 
hiritik aparte eraikita dago, eta horrela bere produktuak irensten dituztenak haren existentziaz eta 
bertan gertatzen denaz konturatu gabe ibil daitezke. 

Filmak etengabeko jokoa egiten du mundu batetik bestera pasatuz, eta atea da horretarako 
darabilen motiboa. Kredituzko tituluen ostean lehen planoan, Paris inguruetako eraikuntzak eta 
errepidea azaltzen direnean gain inprimaturik «Aux portes de Paris» jartzen digu, eta geroago 
emakumezko ahotsak esaldi horrexekin hasiko du bere komentarioa. «Pariseko ate» edo sarrera 
hauek normalki Paris aipatzen denean imajinatzen ez den mundura eramaten gaituzte, Paris 
inguruetako aldiria, zelai hutsak, pobreen inguruak, aberatsei sobratzen zaizkien gauzekin 
merkatu txikia egiten den lekuak. Guzti hau musika alaiaz adierazten da. 

Musika amaitu bezain laster emakumezkoak hasten du hurrengo komentarioa beste ate bati 
aipamena eginez, «Vannes-eko atean Vaugirard-eko hiltegia...» esaten digu. Ate hau zeharkatuz 
hiltegiaren mundura goaz. Ahotsa aldatzen da eta gizonezkoak hitz egiten digu, prozesu 
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industrial batetaz arituko balitz bezala. Baina prozesu hori ez da beste edozeinen antzekoa. Zaldi 
zuri arranditsua ikusten dugu, berehala buruan kolpe batez lurrera eroriko dena, filmean hartzen 
dugun lehen zartada gogorra, “beste munduan” gaudela ziurtatuz. 

Ondoren berriro atea, kanpora irteteko. Irudietan ikusten dugu adornuz hornitutako 
eskutokiak dituen atea ixten. 3 sekuentzian gaude, berriro hasten da musika alaia, eta 
emakumezkoaren ahotsa, kale, etxe, auto, arbolen irudiak ikusten ditugu, hiltegia ezkutatuta 
dago. Emakumezkoak «fortunaren gurpilak...» aipatzen ditu, eta uretan garabi baten gurpilaren 
geriza azaltzen zaigu. Baina sekuentziaren azkenerantz hiltegi inguruko sarrerako hesia ikusten 
dugu, hurrengo sekuentzian barrura pasatuko garen seinale. 

Orain hilketaren prozesu industrialaren atal desberdinak eskaintzen zaizkigu, ezin izango gara 
inguru ezkutu horretatik irten, harik eta berriro azken sekuentzian ateak ixten diren arte. Une 
batzuetan joko adierazgarriak egiten dira mundu bata eta bestearen artean. 5 sekuentzian 
harakinak idia erdibitzen du eguerdiko hamabi kanpai hotsak aditu ahala. Honek dakartzan 
asoziazioak ugariak dira: gizarte honen zibilizazioa eta bere ederrespena lan horien gain 
eraikitzen da, kasu honetan gure zibilizazioko “bazkalorduak” horrelako leku eta zereginen 
existentzia behar du, nahiz eta haien aurrean ezjakinarena egin. Franju-k beste mundu ezkutu 
hori ekartzen digu eta gainera horren poesia adierazi. 

Azken sekuentzian berriro hartu ahalko dugu sosegu apur bat musika alaia eta emakumezko 
ahotsa heltzen zaizkigunean. Baina dagoeneko ezin dugu munduaren beste alde horren 
ezagupenik gabe jarraitu. 

10.4.1.2 Zibilizazioa ikusi nahi ez diren egintzez eraikitzen da 

Franju-k behartzen gaitu gure eguneroko bizitzaren parte den baina ikusi nahi ez dugun 
prozesu bat ikustera. Munduaren gure ikuspegi ederretsiaren arabera oso atseginak ez diren 
hainbat gauzaren gainean eraikita dago zibilizazioa. Ildo horretatik “humanotasun” oro 
krudeltasunean oinarrituta dagoen inpresio handia sor daiteke honelako filmaren aurrean. Wood-
ek inpresio horren esplikazio konplexuagoa ematen du zera dioenean: «filmak azaltzen du ironia 
eta samurtasun finaz, “errealitatea” deitutako horren asmo gaiztoari inoiz aurre egiten ez dion 
munduan absurdotasun eta arbitrarietate sentimendua.»28 

Durgnant-ek dioenez Franju-k ez dio gaineratzen egunerokoari ukitu tragiko edo lirikoa, 
egiten duena da egunerokoa urrundu alde tragikoa erakusteko. Bere estiloa kentzailea da, 
batzailea baino gehiago. Une batzuetan senti dezakegun horretan, gure arreta beste gauza batera 
igaro baino lehenago, hartan sakonki ohartzera behartzen gaitu. «Franju-ren tratamenduak 

                                                 
28 Idem. 
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ahuldu egiten ditu asoziazio konbentzionalak, ikasgelek, elizak, gidariek, eta unibertsitateek 
ezarriak, horiek belar ikusgarriak bezala hazten baitira egiaren haziak itoaz.»29 Eta ‘egia’ ikusten 
denean azaltzen dena ez omen da hutsunea, bakardade sentimendu berri eta sakona baizik, 
estrainiotasuna eta poesiaren bidezko askapena. 

Buñuel-ek Las Hurdes-en egiten duenaren antzeko zerbait egin dezake Franju-k ere. Azken 
baten inork ikusi ez erakutsi nahi ez duen errealitatea azaldu nahi baitu. Wood-ek dioen bezala 
Franju-ren arabera “konprenitzea” hau da, zibilizazioa sufrimendua eta horrorearen gainean 
eraikita dagoela konstatatzea, eta ezin dela ez bata eta ez bestetik alde egin.30 

Egoera horren aurrean egileak ez du protestarik jasotzen, gehienez irtenbiderik ez dagoela 
dakienaren matxinatze etsia susma liteke. 

10.4.1.3 Ez da protestarik egiten 

Edonola ere ikertzaileek diotena da Franju-ren ardura ez dela arazoei irtenbideak bilatzea. 
Poeta da, eta itxuren azpian gordeta dauden errealitate gordinenak erakusten ditu, begiak 
zabalaraziz. Ganaduaren odola ez da okela jaten duenaren kontrako oihua, ezta metodo 
humanoagoak erabiltzeko exijentzia (azken batean hiltegiak efizientzia hotz eta konpetenteaz 
funtzionatzen du). Filmak kondena dezakeen gauza bakarra hipokresia da, okela jan eta 
ignorantzian jarraitu nahi dutenena. Milne-k zera dio: 

 “Franju-k estalkirik gabe behartzen du ikuslea krudeltasuna begirada finkoz ikustera, harik eta, 
pixkanaka, metamorfosi harrigarria gertatzen den arte, eta ikusleak horrorearen edertasuna aurkitu. 
Pantaila errekontziliazio zentzuaz betetzen da, eta jada ez dio ardura nola kantatzen duen “La mer” 
harakinak, lurrean odolezko itsasoa azalduaz batera, indiferentziarik handienaz ala samurtasun 
perfektuaz.” 31 

Kritika sozialik egiten ez denez, eta protestaka aritzeak ere zentzurik ez duenez, ezinbestekoa 
den egoera horri bere edertasun partikularra bilatzea besterik ez dela geratzen dirudi. 

10.4.1.4 Franju eta Buñuel 

Askok konparatzen du Franju-ren lana guk ikerketa honetan aztertu dugun beste egile 
batekin, Buñuel-ekin hain zuzen. Biak omen daude arduratuta gizarteko alde ezkutua argitara 

                                                 
29 DURGNANT, R., o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 33 or. 
30 WOOD, R., o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 35 or. 
31 MILNE, Tom (1980): Cinema, A Critical Dictionary. Richard Roud, Secker & Warburg, Londres, hemen jasoa: 

SAEZ, E., o.c.  27 or. 
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ateratzen, biak zibilizazioaren oinarri krudelak erakusten, eta galdera da ea jarrera honek 
norainoko sadismoa dakarren bere gain. 

Demeure eta Kyrou-ren ustez Franju sentimental handia zen, «Buñuel-ekin konparatzeko 
moduko gizaki samurra»: 

“Ikusleei sufriarazten duten gauzak erakusten dizkie, berak ere sufritu egiten duelako. Sentimendu 
honetatik poesiak eta matxinatzeko gogoak sortu behar du.”32 

Buñuel-ek eta beste batzuk bezala Franju-k ere elizari ez zion begirada onik jaurtikitzen.33 
Franju-k ere gure konbikzio moralak astintzen ditu eta disimuluz balore konbentzionalak azpitik 
jan. Buñuel-en moduko jarrera azaltzen da jokoaren arau burgesei errespetu falta horretan.34 

10.4.2 Biolentziaren tratamendua 

Franju-k animaliekin burutzen den biolentziaren edertasuna erakusten du, hasieran jasanezin 
azaltzen denaren ikusgarritasuna. Autorea ez da uzkurtzen biolentzia hori erakusterakoan. 
Eszenak jokamolde konbentzionalez filmatu balitu bere planoak orokorragoak izango ziren, 
fokua zeharkakoagoa, ekintzen alderik gordinenak gehiago disimulatuz. Baina Franju-k ez du 
“onargarriari” buruzko holako irizpiderik jarraitzen. Dena den, nahiz eta guztia aurrez-aurre 
erakutsi, ez da aproposeko gehiegikerietan sartzen, ezin da kontsideratu berea morbo bilaketa, 
ezta krudeltasunaz gozatzen duenaren jokabidea. 

Ez du probokatzen alferreko identifikaziorik animaliekin ere, ez du aktibatzen jendearen 
sentimentalismoa animaliak protagonista bihurtuz. 

Aukeratzen dituen gaiak direla-eta, asko hitz egin da Franju-ren sadismoaz. Viallek zera dio: 

“Franju sadianoa35 da errukirik gabe erakusten digunean bizi garen mundua segada handia dela, 
indartsuenak ahulenaz agintzen duen tokia. Harakinak bere eskuetan du bildotsa, arrantzaleak 

                                                 
32 DEMEURE, Jacques eta KYROU, Ado, “El más grande cineasta francés”, in: Positif, 16 zb., 1956, hemen jasoa: 

SAEZ, E., o.c. 23 or. 
33 Durgnant: “Para mí... el contenido debe mostrar los problemas humanos..., hay ciertas cosas que deben de 

afirmarse, entre ellas el odio a lo militar y a los curas...” “Cualquier cosa dicha contra los militares o los sacerdotes 
está bien dicha”. En su preocupación por las víctimas de las trampas sociales, su anarquismo izquierdista es 
evidente.” DURGNANT, R., o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 30 or. 

34 BUACHE, Freddy, “Les yeux sans visage,” Avant Scène 188, 1977, hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 36 or. 
35 Vialle: “Al nombre de Sade se ha hecho corresponder durante demasiado tiempo y con demasiada facilidad el 

adjetivo sádico, y con esta palabra, que se pretendía infamante, se ha revestido con demasiada frecuencia a la obra 
de gente que, como Georges Franju, perturban las digestiones en exceso felices. Ha llegado el momento de utilizar, 
y si es preciso crear, la palabra sadiano. Tendremos entonces a nuestra disposición el calificativo exacto para hablar 
de quienes, siguiendo al autor de Justine, oponen a la crueldad maléfica de un mundo y de la sociedad bañados por 
“las heladas aguas del cálculo egoista” la crueldad de una mirada lúcida y de un lenguaje que no teme decir, muy 
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arraina, ugazabak bere langileak, udal enplegatuak txakur galdua, aitak seme bihurria, eta senarrak 
emazte askatuegia.”36 

Baina sadianoa eta sadikoa ez omen dira gauza bera. Vialle-k Franju ez dela sadikoa esanez 
amaitzen du, ez behintzat Buñuel baino gehiago, adibidez. Ze sadikoa dioena besteei sufriaraziz 
plazera lortzeko jokabideaz ari da.37 

10.4.3 Ondorioak 

Funtsean film honen forma kategoriala da, nahiz eta egitura narratiboarekin zerikusirik izan 
egun baten joana bezala planteatuta egon litekeelako. Baina, ez dihardu holako egiturari eskatu 
ohi zaion bezala beren zereginean ari diren protagonista batzuen gorabeherez. Kategoria nagusi 
bat dago, hiltegia, eta azpikategoriak bertan hiltzen dituzten animalia mota desberdinek osatzen 
dituzte. Gaia prozesu industrial bezala aurkeztea azalean bat dator egitura kategorialak 
normalean erabiltzen duen errealitatearen eraikuntza deskriptiboarekin. Hala ere, azaleko itxura 
horrek kontraste garratza sortzen du barneko elementu desberdinen artean. 

Muntaketan sekuentzia batzuk kontinuitatez eraikita daude, prozesu bakoitzaren une 
desberdinak azalduz. Muntaketan burutzen da aipatutako elementu desberdinen arteko kontrastea 
edo jokoa. Hauen bidez deskribapen hutsak sortuko ez lituzkeen inpresioak sortzen dira, 
egonezina dakartenak. Irudiak, zaratak, musika eta komentarioaren artean konbinazio bereziak 
egiten dira, bakoitzak inpresio kontrajarriak emanez, eta guztien osaketaz errealitatearen azalpen 
ezohikoa egiten da. 

Ikuspuntua funtsean objektiboa da, nahiz eta inoiz subjektiboa erabiltzen den ikuslea hil 
behar duten animaliaren postuan jarriaz. 

Filmaren errealismoaz hitz egiteko unean kontraesanezkoa dirudien posizioa gailentzen da: 
Batzuen iritziz ikuspegi subjektiboa eta antierrealistikoa nagusitzen den bitartean besteek 
objektibotasunaren eta errealismoaren eredutzat hartuko lukete. Horretarako zerikusia dute 
Franju-k berak burutzen dituen hautaketa guztiek, ia ezer ere ez baita arrunta bere filmegintzan: 
gaia beraren aukeraketa, objektuak jasotzeko ikuspuntuak, argiaren aukeraketa, beti gauzen alde 

                                                                                                                                                
alto, que no podrá edificarse el mundo nuevo sino sobre las ruinas del actual edificio social y de sus falsos ídolos, 
supersticiones místicas, dinero, gloria, penachos (se dice a veces “grandeza” moral...)” VIALLE, G., o.c., hemen 
jasoa: SAEZ, E., o.c. 27 or. 

36 Idem. 
37 VIALLE, G. o.c., hemen jasoa: SAEZ, E., o.c. 26 or. Kirby Dick zuzendariaren arabera egilearen sadismoa gauza 

krudelak edo ez atseginak filmatzean baino gehiago ikuslea filmatutako hori ikustera behartzean dago. Donostiako 
Nazioarteko Zinema Festibalean, 1997, Kirby Dick, Sick, The Life and Death of Bob Flanagan, Supermasochist 
dokumentalaren egileari egindako galdera bati hark ironiaz erantzundakoa. 
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ezohikoa azaltzeko asmoz. Honekin lotuta errealitatea errepresentatzeko modua funtsean 
esposizionala den arren jokabide konbentzionaletatik kanpo aritze horrek nolabaiteko 
erreflexibotasuna eskain diezaioke filmari, ikusleari bere errealitateari buruzko ikuspegi segurua 
zalantzan jartzen baitio. 

Filmaren esanahietan egileak ikuslea eramaten du kanpotik barrura, Paris inguruko kaleetatik 
ezkutatuta dagoen eta ikusi nahi ez den lekura. Horretarako motibo moduan ateak erabiltzen ditu 
irudietan, eta horrela alde batetik bestera eramaten gaitu. Egileak adierazten digu gure eguneroko 
bizitza, gure zibilizazioa, ez ikustea nahiago genituzkeen horrelako zereginetan oinarrituta 
dagoela. Eta behin alde horri begiratzera behartu gaituenean, konturatzen gara ez dela kritika 
soziala burutzeko, ezta protestatzeko ere, besterik gabe pixkanaka alde ikaragarri horren 
“edertasuna” azaltzen digularik. Baina handik aurrera ezin izango dugu jarraitu inozentzian 
murgilduta. 

Biolentziaren tratamenduaz elementu hau era oso esplizituan eta zuzenean azaltzen da. Hala 
ere, ezin da hau krudeltasunean arakatzearen plazertzat hartu. Badirudi egileak sufritu egiten 
duela errealitate horren aurrean, eta ez duela beste biderik bere sufrimendua arintzeko edo 
besteei erakustea baino. 
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11 7-Alain Resnais-en “Gaua eta 
lainoa” 

(Nuit et Brouillard) 

1955 

11.1 Sarrera: kritikoen oniritzia eta 
zentsoreen ardurak 

FIAF-ek egindako galdekizunean hau da boto gehien jasotako hirugarren dokumentala, 
Nanook Iparrekoa eta Kameradun gizonaren ostean, filmak zinemazaleengan lorturiko inpaktu 
apartekoaren seinale. Raskin-ek dioenez denboraren joanak ez dio kendu batere indarrik, eta 
filmaren amaierako mezua ez dela gaur 1956an baino premia gutxiagokoa gaineratzen du.1 
Barnouw-k dioenez ere bigarren munduko gerraren ostean gerrak eragindako negargarrikeriez 
buruturiko filmik bikainena da hau, gehien miretsia.2 

Baina Administrazioak ez zuen berdin ikusi. Frantziako zentsoreen bulegoak esan zion 
zuzendariari lanaren azken parteko gorpu pilaketen zenbait plano kentzeko, “bortitzegiak” 
zirelako, eta argazkiren batek militar frantsesen haserrea piztu zezakeelako. Hala ere, aldaketa 
handirik egin gabe utzi zuen,3 eta berehala filmak Jean Vigo saria irabazten du publiko 
frantsesaren lehen aldiko arreta sortuz.4 
                                                 
1 RASKIN, Richard (1987): Nuit et Brouillard. Aarhus University Press, 7 or. 
2 BARNOUW, E., o.c. 162-163 or. 
3 Bereziki plano bat zegoen militar frantseei ez gustatzeko modukoa: Pithiviers-eko kontzentrazio zelaiaren argazki 

bat zen, ezkerrean ofizial bat kanpoari begira dago eta haren kepisak garbi uzten du frantsesa dela. Resnais-ek 
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Handik gutxira Cannes-eko festibalerako hautaketa batzordeak Gaua eta lainoa aukeratu 
zuen aho batez laburmetraien sailean Frantzia ordezkatzeko. Baina gertatuko ziren gorabehera 
batzuengatik filma ez zen agertuko zinemaldi hartako lehiaketan, justu-justu norgehiagokatik 
kanpo proiektatua izatea lortuko zuen. Arrazoia izan zen mendebaleko Alemaniako Enbaxadak 
Kanpo Arazoetarako Ministro frantsesari gutuna bidali ziola, esanez, «ez zutela ezer 
objektatzeko filmaren aurka, eta desiratzen ere bazeudela Alemaniako herri guztietan erakutsia 
izan zedin, baina, uste zutela horrelako filmak ez zuela Cannes-eko festibalean parte hartu behar, 
han herrien arteko harreman onak babestu behar zirelako.» Besteak beste deportatuak 
izandakoen protesta ugariren ostean, lortu zuten behintzat festibalean hura ikusteko aukera 
egotea. 

11.1.1 Izenburuaren jatorria 

«Gaua eta lainoa» esaera Hitler-ek asmatutakoa zen desagertzera kondenatuak izango zirenei 
-judutar, gutxiengo eta erregimenaren aurkako guztiei- ezartzeko.5 Bigarren Munduko Gerra hasi 
bezain laster, 1941eko abenduan Hitler-en aginduz Keitel Mariskalak dekretu bat idatzi zuen, 
«Nacht und Nebel Erlass» edo Gaua eta lainoa dekretua. Dekretuaren funtsa hau zen, 
gobernuaren aurkakoak kontsideratzen zirenak eta berehala heriotzara kondenatuak ez zirenak 
Alemaniara sekretuki eramanak izango ziren eta han existitzeari utziko zioten beren bila 
etsipenaz arituko ziren familiarteko eta lagunentzat.6 Hasieran «Gaua eta lainoa» esaldia 
judutarrei aplikatzeko pentsatua izan omen zen baina gerraren azkenerako naziek deportatu 
zuten edonork kontzentrazio kanpoetan bizi izandako amets gaiztoa izendatzeko erabili zen.7 
                                                                                                                                                

zentsoreen bulegoari erantzuten dio nahi badute zerbait ken dezan idatziz bidali behar diotela agindua, haiek egin 
ez zuten gauza. Zentsore eta produktoreen arteko elkarrizketen ostean lortzen du azken planoetan aldaketarik ez 
egitea eta jendarmearen planoan kepisa franja beltz batez estaltzea. 

4 Orientazio antikolonialista zuen autorearen beste film batek ere, Les estatues meurent aussi izenekoak, irabazia zuen 
sari berbera 1954an, baina Gaua eta lainoa aurkeztu zuen garaian oraindik zentsuraren ongi ikusia hartu gabe zen, 
eta bakarrik 1965an lortuko zuen Fratzian proiektatua izateko baimena. RASKIN, R., o.c. 34-35. or. 

5 Raskin-ek dioenez “Nacht und Nebel” esaerak jatorri wagnerianoak ditu, Wagner-en “Nibelungoen eraztuna” 
osatzen duten lau operetatik lehena “Rhin-eko urrea” izenekoan. Hemen historiaren protagonista gaiztoak, 
Alberich-ek, kasko batek ematen duen indar magikoa bereganatzen du eta ikustezin bihurtzen da lainoartean hitz 
hauek esanda: “Gaua eta iluntasuna, desager nadin bistatik”. Hitler Wagner-ekin faszinatuta zegoen, eta ezaguna da 
honen operek Hirugarren Reich-aren mitoak konfiguratzerakoan izan zuten funtzioa. Eta hain zuzen Alberich 
horren izaerak naziek juduez zabaldutako estereotipoarekin kointziditzen zuen, Raskin-ek dioen bezala: “... 
Alberich embodied many of the traits Nazi propaganda attributed to Jews: Alberich was insatiably greedy, 
heartlessly exploiting the labor of others in order to amass his gold and silver. He was also a cunning thief and an 
unspeakably ugly gnome who shamelessly lusted after (Aryan) Rhinemaidens.” RASKIN, R., o.c. 20-21 or. Honela 
bada Alberich judutar eta plutokrata bezala hartuz, pertsonaia horren enkantazio formula erabiltzea Reich-aren 
etsaiak desagerrarazteko, hots, ustez beren formula propioa beraien kontra jarriaz, Hitler-en imajinazioarentzat oso 
erakargarria izan zitekeen. 

6 RASKIN, R., o.c. 15. or. 
7 RASKIN, R., o.c. 22. or. 
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Mauthausen-eko kontzentrazio kanpoan egondako Jean Cayrol olerkariak gerraren ostean liburu 
bat publikatu zuen «Gaua eta lainoaren poemak» izenburuarekin. Eta hain zuzen berau izan zen 
Alain Resnais zuzendariak erregututa 1955ean film honen komentarioa ere idatziko zuena.8 
Dirudienez Resnais ez zen gai sentitzen filma egiteko eta eman zuen baietza Jean Cayrol 
laguntzeko prest agertu zenean.9 

11.2 Estiloa 

11.2.1 Segmentazioa 

11.2.1.1 Zati eta sekuentzien banaketa 

Film hau segmentatzeko irizpide oinarrizkoa Barnouw-k aipatutako hura da, filmak 
bereizketa nabarmena egiten duenez kolorezko eta zuri-beltzezko sekuentzien artean, elementu 
hori aintzat hartzea. Horren arabera 23 sekuentzia azaltzen zaizkigu. Pinel-ek gaiaren arabera 
biltzen ditu sekuentzia hauek lau zati nagusitan.10 Raskin-ek zuri-beltzezko sekuentzia batzuetan 
azpi sekuentziak egiten ditu, eta horretarako erabiltzen duen irizpidea zera da, material filmatua 
ala argazki finkoen jasoketak erabiltzen diren ikustea. Guk guzti hau eduki dugu kontuan gure 
segmentazioa egiteko, aldaketa txikiren bat sartuaz.11 Honela doa zati eta sekuentzien banaketa: 

Lehen zatia 

1. Lautadak eta alanbradak. 

                                                 
8 Raskin-ek ondoko informazioa dakar izen horren jatorria hobeto ulertzekotan: “It appears that the first time he used 

the term was in the course of an interview with Keitel in September 1941, when Hitler instructed “...de ne plus faire 
juger dans les pays occupés que les cas où, d’après le droit en vigueur, on pouvait compter avec certitude et dans le 
délai le plus bref sur une condamnation à mort, et d’envoyer par contre tous les autres accusés, (et c’était 
l’expression même employée par le Führer), “dans la nuit et le brouillard,” au-delà de la frontière, où ils seraient, 
en Allemagne, complètement isolès du monde extérieur.” RASKIN, R., o.c. 17 or., lan honi aipamena: Joseph de la 
Martinière (1981): Le Décret et la procédure Nacht und Nebel. Orleans, La Martinière, 8 or. 

9 Hasieran Alain Resnais-ek ez zuen filma zuzendu nahi, Argos-eko Dauman produktoreak hori eskatu zionean. 
Resnais-ek zera sentitzen zuen, berak ez zuenez lehen eskuko esperientzia kontzentrazio kanpoena ez zuela 
eskubiderik hartaz filma egiteko. Cayrol-en partehartzea ziurtatu zenean ez zuen eragozpenik izan, eta bestalde 
Henri Michel eta Olga Wormser historialariek ere paper inportatea jokatu zuten Resnais-en irakurketa gidatzeko, 
filma marko historiko sendoan kokatuz. 

10 PINEL, Vincen, Nuit et Brouillard, fiche filmographique nº 163, Institut de Hautes Etudes Cinématographiques-en, 
Paris, hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 142-146. or. 

11 Raskin-ek 6. sekuentzian hiru atal egiten ditu eta guk bi. 
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Kolorezko irudietan eta inor ikusten ez delarik kamerak travelling-ak egiten ditu Birkenau-ko 
kontzentrazio kanpoaren alanbradak eta ikustokiak agertzeko. 

2. 1933. Kanpoen eraikuntza. Deportazioa. 

Zuri-beltzean kanpoak nola egiten diren eta lehen deportatuak nola harrapatu eta eramaten 
dituzten. 

2 a) Dena zuri-beltzezko filmean Hitler eta SA eta SS-koen desfileak ikusten ditugu. 11 irudietatik 
9 Leni Riefenstahl-en Gogoaren garaipena filmetik hartutakoak dira, eta haietakoren bati (7 
planoa) proiekzio mugimendua azkartu zaio, itxura komikoa emanez, martxan doazenak automatak 
bailira azalduz.  

2 b) Dena argazki finkoen planoen bidez kanpoen itxuraz mintzatzen da, nola harrapatzen duten 
jendea, kontzentrazio kanpo batzuk jendearekin. 

2 c) Dena zuri-beltzezko filmean jendea nola den trenetara eramana, nola bagoietan sartzen 
dituzten eta trena nola heltzen den kontzentrazio kanpo baten sarrerara. 

3. Helduera gogoratzen. 

Kolorezko travelling jasoketetan, jenderik gabe, Birkenau-rako trenbidea eta Auschwitz-eko 
kanpoaren ikustokia. 

Bigarren zatia 

4. Kanpoaren eraketa eta hierarkia. 

Gehiena zuri-beltzezko filmazioan, sekuentziaren hasieran eta azkenean argazki finko batzuen 
jasoketak tartekatuz hau azaltzen da: Gizon biluziak, ilea ebaki, zenbakia jarri eta jantzian nolako 
sinboloak ipintzen dizkieten, eta haien gainetik dauden kapo, SS-ko eta gainerakoen argazkiak. 

5. Iraganaren bila: kamainak, blokeak. 

Kolorezko travelling jasoketetan nolako barrakoiak zeuden kanpoetan eta nolako lo egiteko tokiak. 

6. Kanpoko bizitza gogoratzen: gaua, lana, jatekoa. 

Zuri-beltzean deportatuen eguneroko bizitzaren atalak eskaintzen dira. 

6 a) Lehen planoa kenduta denak dira argazki finkoen jasoketak, eta lehena ere halakotzat hartua 
izan daiteke. Deportatuen lanaz hitz egiten da, kanpoetan, harrobian, lurpeko fabrikan. 

6 b) Zuri-beltzezko filmean, argazki finko bat tartekatua dela, deportatuak sopa hartzen, batzuk 
gaixorik hartu ezinik. 

7. Komunak. 

Kolorezko travelling plano bat, komunak. 

8. Kanpoetako bitxikeriak eta ustekabekoak. 

Zuri-beltzezko argazkien jasoketetan, film planoren bat tartekaturik, sarkasmora daramaten 
kanpoetako inskripzioak, kanpoetako bitxikeriak: orkestra, zoologikoa, Goethe-ren haritza. 

9. Behatokia. 
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Kolorezko travelling planoa, kanpo bat behatokitik ikusita. 

10. Umiliapenak eta erresistentzia. 

Zuri-beltzean argazki finkoaren jasoketak, tartekaturik film jasoketaren bat, kanpoetako zigor, 
umiliatze, heriotza, eta eusteko ahaleginen adierazgarriak, idazkiak, Hitler-en aurpegidun 
txotxongiloa. 

11. Ospitalea kanpoaldetik. 

Kolorezko travelling planoan eritegia. 

12. Ospitaleko zainketa. 

Zuri-beltzezko filmean, azken planoa ezik, eritegiko gaixo argal eta dardartsuen irudiak. 

13. Ebaketen blokea. 

Kolorezko travelling planoan bloke kirurgikoaren sarrera. 

14. Mutilazio esperimentalak. 

Zuri-beltzezko filmean, hasieran eta azkenean argazki finkoak tartekaturik daudela, deportatuekin 
egindako esperimentuen irudiak, dokumentazioa eta pasaporteak, “kapo-aren” gela, 
komandantearen irudi familiarrak. 

15. Burdela eta kartzela. 

Kolorezko travelling plano bi: batean burdela zenaren blokea, bestean kartzelaren aireazio ahoak. 

Hirugarren zatia 

16. 1942. Garbiketa produktiboa. 

Zuri-beltzezko argazki finkoen jasoketetan Himmler garbiketarako lanak atontzen, errausketa-
labeen prestaketak. 

17. Errausketa-labea kanpoaldetik. 

Kolorezko travelling planoan errausketa-labe bat. 

18. Deportazioa eta garbiketa gehitu egiten dira. 

Zuri-beltzean deportatuak trenetara eramaten, gero gas-geletarantz. 

18 a) Zuri-beltzezko filmean jendetza, trena, hildakoak tren bagoian. 

18 b) Zuri-beltzezko argazki finkoen jasoketetan emakume eta gizon biluziak, gasaren bidoiak. 

19. Gas-gela. 

Kolorezko travelling eta panoramika planoetan gas ganberaren irudiak. 

20. Sutegiak. 

Zuri-beltzezko filma, argazki finkoren baten jasoketa tartekaturik. Gorpuak kiskalita errausketa-
labean, erdi erreta, tarteka pilaturik egur enborren artean sutegia egiteko. 

21. Labeak. 
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Kolorezko travelling irudian errausketarako labeak. 

Laugarren zatia 

22. Aprobetxamendua. 

Sekuentziarik luzeena. Zuri-beltzean deportatuak probetxuz eliminatzeko egiten diren haien 
objektu pertsonalen bilketa eta beraien gorpuak lehengaitzat hartuta eginiko gauzak. 

22 a) Zuri-beltzeko argazki finkoen jasoketetan gauzen pilaketa ikaragarriak: oinetakoak, orraziak, 
platerak, emakumeen ilea. 

22 b) Zuri beltzeko filmean ilez eginiko oihalak, gorpuekin xaboia, larruazal lehortu tatuatuak, eta 
gorpuak, buruak lepoa ebakita, hegazkinetik ikusitako kanpoen irudiak, eta gorpu eskeletikoen pila 
amaigabeak, makina induskailu batek arrastatuak, SS-ko soldaduak eta emakume presoak, SS-ko 
gizonak gorpu eskeletikoak eramaten. Kapoa eta ofizialak esanez beraiek ez direla guzti honen 
erantzule. 

23. Lautada. Amaiera. 

Kolorezko travelling planoetan hezurtegia estaltzen duen padura, Birkenau-ko eraikuntzak, 
errausketa-labe hondatua. 

Egileak ez ditu errepikatzen gaiak kolorezko eta zuri-beltzeko ataletan, eta ohartzen da zer ez 
duen artxiboko materialean hari buruzko zerbait filmatzeko kolorean. Hala ere, batzutan zenbait 
gauza filmatzen du zuri-beltzean artxibokoarekin batera integratzeko. Kolorezko planoak sartzen 
dituenean gertakizunak irudikatu egin behar ditugu komentarioaren laguntzaz: komunak eta 
haur-galtzeak, kartzela, gas ganbera. Koloreak oraina adierazten du, kontraste argia eginez bai 
forman eta bai komentarioan beste sekuentziekin; zelai eta barrakoi hutsak ikusten ditugu. Aldiz, 
irudi zuri-beltzetan kanpoak jendez gainezka azaltzen zaizkigu, eta beraien zereginak eta 
sufrimenduak ikusten. 

Barnouw-k dioen bezala Resnais-ek kolorezko irudiak orainaldia azaltzeko erabiltzen ditu, 
eta zuri-beltzak iragana gogoratzeko,12 eta Barsam-ek beste diferentzia orokor bat ikusten du bi 
zatien artean: kolorezko irudiak lasaiak eta argi gutxikoak dira, iraganekoak zorrotzak eta 
zehatzak.13 
                                                 
12 Barnouw: “Resnais hizo un brillante uso de un simple expediente: frecuentes cambios de blanco y negro y color; las 

tomas sacadas del archivo sobre los campos de exterminio estaban en blanco y negro y alternaban con secuencias 
de cálidos colores filmadas en los verdes alrededores de un ex campo de concentración. Estas alternancias nos 
hacen pasar del mundo turístico de posguerra al blanco y negro de ojos fijos, de esqueletos, de líneas de cuerpos 
desnudos y de hornos, elementos que permiten a la película hacer un impacto mayor que el de cualquier otro film. 
El impacto se intensifica por obra del comentario serenamente reflexivo y vigoroso redactado por Jean Cayrol. Al 
terminar la película con una secuencia en colores, la cámara se mueve a lo largo de ruinas de crematorios, alambres 
retorcidos, atalayas derruidas y bloques de hormigón quebrados.” BARNOUW, E., o.c. 162-163. or. 

13 Barsam: “Past and present film combined together makes the truth more painful for an audience to see than would 
the archival footage alone, as it appears in newsreels and compilation films about the Nazi holocaust. (...) In Night 
and Fog, the contemporary footage, shot with a slowly moving camera, seems dispassionate in providing a record 
of weed-filled yards, crumbling buildings, and cold ovens. The time is autumn, and the colors are gentle and 
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11.2.2 Eszena-jartzea 

Film hau analizatzen ditugunen artean Eszena-jartzea gutxien dutenetarikoa izan daiteke, 
besteak beste Resnais berak errodaturiko irudietan ez zuelako pertsonarik filmatu behar izan, 
nahiz eta kamera-mugimenduak eta argia erabili. Material gehiena “artxibokoa” da, naziek 
egindakoa edo aliatuak sartu ziren garaiko filmak eta argazkiak. Horregatik, kritiko gehienen 
arabera, “dokumentu” izendapenari ondo eusten dion filma da. 

11.2.3 Egitura 

11.2.3.1 Egitura narratiboa 

Film honek gertakizun historiko bat kontatzen du, jazotakoa kronologikoki azaltzen saiatuz. 
Protagonistak ez dira indibidualak, kolektibitatea baizik, kontzentrazio kanpoetako deportatuak. 
Antagonistak naziak dira baina azkenerantz orokorragoa eta ezezagunagoa bihurtzen da 
kontrarioa. Hala ere, filma protagonista-antagonista joko hau baino urrunago doa, eta 
errudunak/errugabeak eskema jarraitu beharrean eta historia hori amaitu zela adierazi, arazoa 
orokortu eta orainaldira ekartzen du. 

Egitura narratiboak esan nahi du gertakizunen progresio historikoa azaltzen zaigula: kanpoen 
eraikuntza, deportatuak eraman, deportatuen eguneroko bizitza lanean, kanpoko bitxikeriak, 
umiliapenak eta zigorrak, eritegia, bloke kirurgikoa eta hango esperimentuak, kanpoko 
zaindarien bizitza erosoa, Himmler-en akabatze planak, gas gelak eta errausketa-labeak, 
garbiketa produktiboa bihurtu, denbora aurrera joan ahala jende asko eta asko gosez hil, honi 
buruzko erantzukizunaz gogoetak eta errealitate hori beti dagoela nonbait esanez amaitu. 

11.2.4 Muntaketa 

Gorago aipatu bezala, muntaketa egitean autoreak kontuan hartu duen elementu nagusia alde 
batetik kolorea izan da, ea planoa koloreetan ala zuri-beltzean dagoen, eta bestetik ea azken 
honen barruan filma ala argazki finkoa den. Hau egitea lortu behar duena lortzeko muntaketaren 
abilezia handia dela aipatu du zenbaitek.14 Sekuentzien banaketa horiek multzokatuz lortzen da, 
                                                                                                                                                

somber. By contrast, the archival footage is sharp and unambiguous in showing us what actually occurred in these 
places.” BARSAM. R. M., o.c. (1992) 262 or. 

14 Benayoun-ek aipatzen du: “Alain Resnais, «deuxième monteur du monde derrière Eisenstein», c’est Godard qui le 
dit, fait de cette sucession de plans un hurlement, un cri de non-aceptation. Mais ce refus d’oubli est aussi un refus 
d’ignorer, où le présent algérien est condamné au même titre que le passé concentrationnaire.” BENAYOUN, 
Robert (1980): Alain Resnais, arpenteur de l’imaginaire. Stock, Paris, 54-55 or. 
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eta nahiz eta autoreak ez duen erabat zorrotz jarraitzen bilketa sistema hori, funtsean aintzat 
hartzen du. Kolorezko planoak dira luzeenak, eta gero zuri-beltzezko filma, laburrenak argazki 
finkoen jasoketak izanik. Batzutan panoramika edo goitik beherako bat egiten du argazki 
finkoan. 

Planoak daude bilduta beraz bai aipatutako parametroaren arabera eta bai gaiaren arabera: 
Autoreak egin duena da lehenengo gaiaren arabera bildu (nahiz eta gai horretako irudiak leku bat 
baino gehiagotan ager daitezkeen, adibidez trenaren irudiak sekuentzia bitan azaltzen dira, edo 
obrak egiten, edo kontzentrazio kanpoa edo errausketa-labeak ere leku bitan); eta ondoren gai 
baten barruan kolorea, film zuri-beltza edo argazki finkoa den kontuan hartuta aukeratu, ahal den 
neurrian beti historiaren progresioaren arabera muntatuz. 

Beste elementu bat mugimendua eta mugimendu ezaren arteko kontrastea da, hain zuzen 
artxiboko material filmatua eta argazkien izaerarekin lotuta dagoena. Eraikuntza erritmikoa 
inportantea da, eta funtsean mugimendu biren alternantzian oinarrituta dago: bata luzea, 
orainaldiari dagokiona, meditaziorakoa, eta bestea bat-batekoa eta ebakia, nazien zorakeriari 
dagokiona. 

Behin baino gehiagotan kolorezko irudiak erabiltzen dira egileak ez duenean errealitatean 
gertatutako zerbaiten irudirik, eta orduan kolorezkoen bidez eta komentarioarekin sujeritu edo 
kontatu egiten dira gertatutakoak: 7 sekuentzia komunez eta hango kontuez ari da, 19an gas 
gelaz eta han gertatzen zenaz. Bestalde zenbait kasutan Resnais-ek zuri-beltzean filmatu zituen 
zenbait objektu: 4 sekuentzian zelaira heltzea gogoratzeko, 8an “egiazko mundua” 
(kontzentrazio kanpotik deportatuek ikus zitzaketen zenbait irudi), 10ean deportatuek egindako 
gauzak (txotxongiloa, piztia, kaxa), 14an buruzagi edo kapoaren gela.15 

Riambau-k dioenez nabarmentzekoa da orainaldiari dagozkion irudiak jenderik gabe egotea, 
belarra leku guztietan hazten ari da eta horrek ahaztura errazten duela dirudi, baina, hala ere, 
Resnais-ek inpresio horren kontra jokatzen omen du beti kanpotik barrurantz filmatuz, 
alanbradetatik barrakoietara, ate edo leihoetatik gas hiltzailearen “dutxa-gelara”. Baina kanpora 
heldu berria den deportatu baten begiradak tragedia baten hasiera esan nahi du. Errealitatea 
zatitzen du baina xehetasunen indar dramatikoa gauza orokorrena baino askoz ere indartsuagoa 
da. Ez dago irtenbiderik. Dena da plan baten parte, eta ihes egiteko era bakarra “memoriari 
amets egiteko deitzea” da.16 

                                                 
15 PINEL, V., o.c.  hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 145 or. 
16 RIAMBAU, Esteve (1988): La ciencia y la ficción. El cine de Alain Resnais. Lerna, Bartzelona, 89 or. 
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11.2.4.1 Planoen ezaugarriak 

Filmak 31’36” irauten du. Planoen luzeran oso kontuan hartu beharrekoa da kolorezko eta 
zuri-beltzekoen artean egiten den bereizketa nabarmena. Kolorezko planoek filmaren denboraren 
herena inguru osatzen dute, nahiz eta bakarrik 28 plano izan. Hauek askoz ere luzeagoak dira, 
batez beste ia 20 segundu irauten baitute, alde handia zuri-beltzezkoetatik, hauek 269 baitira eta 
batez beste 4 segundu  t’erdiko luzera baitute. 

Kolorezko planoak ia guztiak dira travelling-ean eginak, eta bateren bat garabia erabiliz. 
Denak dute beraz mugimendua zuri-beltzezko plano finko ugariekin kontraste handia sortuaz. 
Azken hauetan nahiz eta material filmatua izan ia ez dago kameraren mugimendurik 
panoramiketatik aparte, eta hauek ere oso gutxitan agertzen dira. Travelling mugimenduak ere 
oso gutxi daude plano hauetan, 7 guztira, bat kotxetik ateratakoa da (221 planoa), hiru 
hegazkinetik beheko kanpoei, bat kamera eskuan dela egindakoa, gorpuak pilatuta egur pilaren 
tarteetan (245 planoa) eta beste bi emakumearen ile montoiarena eta ilez egindako oihal 
erroiluak (252 eta 254). Azken hauek travelling suabean eginda daude eta ematen dute Resnais 
berak filmatutakoak izan behar dutela. Zuri-beltzezko planoetan berak filmatutakoak direnean 
nabaritzen da mugimendua egiteko joera: 156 planoan Hitler-en itxurazko txontxongiloa 
azaltzen da eta goranzko mugimendua egiten du. 

Ikerlariek kointziditu egiten dute travelling hauek sortzen dizkieten inpresioak esatean. Pinel-
ek dioenez koloreetan eginiko planoen travelling-ak sekretu baten sartzearen moduko zerbait 
sujerituko luke.17 Benayoun-en ustez travelling-a Resnais-en estiloaren ezaugarria da eta kasu 
honetan irudia errudun bihurtzeko balio omen du.18 Bertetto-ren esanetan Resnais travelling-aren 
bidez kontzentrazio kanpoaz jabetzen da, eta bere ikuspuntu subjektiboa adierazteko ere 
badarabil.19 

11.2.4.2 Komentarioa 

Komentarioa Jean Cayrol olerkariarena da, Mauthausen-eko kontzentrazio kanpoan 
egondakoarena. Cayrol ez zen izan kapaz behin irudiak aurrean zirela komentarioa borobiltzeko 
eta Chris Marker-en laguntzaz egiten du azken berridazketa, Marker-ek testu originala planoekin 
kointziditu arazi ondoren. Michel Bouquet-ek ahotsa jartzen dio, Resnais-ek esanda ez 

                                                 
17 PINEL, V., o.c. hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 145. or. 
18 Benayoun: “le lent travelling avant de Resnais (il l’appellera «ma figure de style») ailleurs solennel ou exalté, se 

veut ici inquisiteur, culpabilise l’image dans sa fausse innocuité.” BENAYOUN, R., o.c. 54. or. 
19 Bertetto: “Il travelling assume la funzione della soggettiva, rende il fruitore parte attiva nella scoperta del mondo 

concentrazionario, tende a superare la separatezza, l’estraneità, il carattere di contemplazione distaccata della 
fruizione.” BERTETTO, Paolo (1981): Alain Resnais. Il Castoro Cinema Saila, Nuova Italia, Florentzia, 36 or. 
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erabiltzeko estilo deklamatoriorik ahal zuen neurrian, neutral hitz eginez, ahotsean afektaziorik 
gabe.20 Pinel-ek dioenez ahots horrek filma barneratzen laguntzen du,21 eta Annette Insdorf-ek 
aipatzen du datuak zein testigantzak ematen dituela «sentimentalismo eza miresgarriaz.»22 

Lehenengo zatia 

1. sekuentzia 

1.23 Paisaia trankila ere baliteke. 

2. Landa ere baliteke, beleen hegazkadekin, gari eta belarraren dizdirekin. 

3. Kaminoa ere baliteke, kotxeak pasatzekoa, nekazariak, bikoteak. 

Oporretarako herri batek ere, bere feria, kanpandorre ta guzti, eraman dezake gehiagokorik gabe 
kontzentrazio zelai batera. 

4. Struthof, Oranienbourg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravesbrück, Dachau, besteak 
bezalako izenak ziren mapa eta gidetan. 

5. Odola gogortu egin da, ahotsak hilda daude, inork ez ditu bisitatzen barrakoiak kamera batek 
ezik. Belar estrainioa sortu da kontzentraziokoek oinpetu zuten lur hura estaliaz. Edifizioak, 
argindarra ez da pasatzen jada hari elektrikoetatik. Inor ere ez dago, geu bakarrik. 

2 a) sekuentzia 

6. 1933. 

7. Makina martxan jartzen da. 

12. Nota faltsurik gabeko nazioa behar da, 

15. disputarik gabea. 

16. Lanari ekiten zaio. 

2 b) sekuentzia 

17. Kontzentrazio kanpoa estadio bat edo hotel handia bezala eraikitzen da, 

18. kontratistekin, hizketaldiekin, lehian, 

19. ardo tragoen artean. Inposaturiko estilorik ez. 

20. Hori imajinazioari uzten zaio. 

21. Estilo alpinoa, 

22. garaje estiloa, 

                                                 
20 RASKIN, R., o.c. 29-30. or. 
21 Pinel: “Michel Bouquet lui prête sa voix, très belle voix qui contribue dans une large mesure à intérioriser le film 

par sa tenue et la gravité sans complaisance de son ton.” PINEL, V., o.c. hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 145. or. 
22 INSDORF, Annette (1983): Indelible Shadows. Film and the Holocaust. Vintage Books, New York, 31 or. 
23 Zein planorekin kointziditzen duen komentarioak aipatzen dugu. 
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23. japoniar estiloa, 

24. estilorik gabekoa. 

25. Arkitektoek lasaiki asmatzen dituzte atari hauek 

26. behin baino ez pasatzera destinatuak. 

27. Aldi berean, Burger langile alemana, 

28. Stern Amsterdam-eko ikasle judua, 

29. Schmulszki Cracovia-ko merkataria, 

30. Annette Bordeleko lizeoan ikasle, eguneroko bizitzan ari dira, 

31. jakin gabe beren etxeetatik mila kilometrotara badutela jada, 

32. leku bat beraientzat. 

33. Eta heltzen da eguna blokeak amaituta daudena, 

34. non haiek besterik ez diren falta. 

36. Lodz, Praga, Bruselas, Atenas, 

37. Zagreb, Odessa edo Erromako deportatuak. 

39. Pithivers-eko internatuak. 

40. Vél d’Hiv’-en sartutakoak. 

41. Compiègne-n entzerratutako erresistenteak. 

42. Dena delakoagatik harrapatutakoak, errorez hartutakoak, kasualitatez, martxan hasten dira 
kanpoetarantz. 

69. Trenak itxita, giltza botata. Bagoiko ehun deportatu pilatuta. Ez egunik, ez gaurik. Gosea, 
egarria, asfixia, erotasuna. 

70. Mezu bat jaurtikitzen da, inoiz aurkitu ere bai. Heriotzak bere lehen aukera egiten du. 

71. Bigarrena gaua eta laino artean heltzean egiten da. 

3. sekuentzia 

72. Gaur egun, leku berean, egun eguzkitsua da. Astiro goaz, zeren bila baina? Ateen bitartetik 
erortzen ziren gorpuen arrastoaren bila? Ala lehenengo ekarritakoen oinotsaren bila, kanpoaren 
sarreraraino makilkadaka sakatuak, txakurren ahausien artean, proiektoreen argiaren pean, 
urrunean krematorioko sua ikusiaz, naziei hainbeste gustatzen zitzaien horrelako Eszena-jartzea 
baten. 

Bigarren zatia 

4. sekuentzia 

74. Kanpoari lehen begirada: beste planeta bat da. 

76. Higienearen aitzakiaz, 

77. Biluzik, lehen kolpean, kanpora gizaki ia umiliatua entregatuz. 
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78. Ilea osorik ebakita, 

79. tatuatua, 

80. zenbatua, 

81. hierarkia oraindik ulertezinaren jokoan 

82. harrapatua, 

83. uniforme urdin arraiazkoaz jantzia, 

84. batzutan «Nacht und Nebel», «Gaua eta lainoa» moduan sailkatua. 

85. “Politikoen” triangelu gorriaz markatua, deportatuak afrontatzen ditu lehenengo triangelu 
berdeak 

86. “lege komunekoenak”, jaunak azpigizonen artean. 

87. Goian: kapoa, 

88. ia beti lege komuneko bat. 

89. Gorago: SS-a, ikutuezina. Hiru metrotara hitz egiten zaio. 

90. Goren: Komandantea. Urrunean erritualak presiditzen ditu. Kanpoa ignoratuko balu bezala 
egiten du. 

5. sekuentzia 

91. Baina nork ez du ignoratzen bada? Kanpoen errealitate hau, fabrikatu dutenek mexprexatua, 
ulertezina sufritzen dutenentzat, 

92. alferrik da orain guk hondakinak aurkitzen saiatzea. Egurrezko barrakoi hauek, 

93. hirunaka lo egiten zen litera hauek, sartzen ginen piztizulo hauek, edo presaka jaten zen lekua, 
non loa bera ere mehatxua zen, inongo deskribapen edo irudik ezin die beren benetako dimentsioa 
eman, beldur amaigabearena. Beharrezkoa litzateke horretarako galtzuzko jergoia, freskera eta 
diru-kutxa bezala erabiltzen zen hura, 

94. borrokatu egiten zen manta, salaketak, juramentuak, hizkuntza guztietan pasatutako ordenak, 
SS-en sarrera bat-batekoak, kontrolatzeko edo iraintzeko gogoaz. Adreiluzko logelaz, beldurrezko 
loaz, bakarrik erakuts dezakegu azala, kolorea. 

95. Ikus dekoratua: edifizio batzuk izan zitezkeenak kortak, granjak, lantegiak. Lur pobrea bilakatu 
dena lur erabili gabea, udazkeneko zeru indiferentea, begira zer geratzen zaigun guzti hura 
imajinatzeko. 

6 a) sekuentzia 

96. Gaua zaratez etena, kontrolez, zorriz, haginak elkar joka jartzen dituena: azkar egin behar da 
lo. 

97. Garrotazoka itzartu, bultzakadak jaso, beren gauza lapurtuak bilatzen dituzte. Bost ordu. 

98. Bilketa amaigabea Appelplatz-en. Gauez hildakoek kontaketa guztiak okertzen dituzte. 

99. Orkesta batek operetako martxa jotzen du harrobirantz, fabrikarantz. 
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101. Lana elurretan, azkar lokatz izoztua bihurtzen dena. 

103. Lana abuztuko beroan egarria eta disenteriaz. 

107. Hiru mila espainiar hiltzen dira eskilara hauek egiten 

108. Mauthausen-eko harrobira daramatenak. 

110. Lana lurpeko fabriketan. 

111. Hiletik hilera barrurago doaz, sakonduz, ezkutatuz, hilez. 

112. Emakumeen izenak daramatzate: Dora, Laura. 

113. Baina 30 kilotako langile hauek ez dira batere seguruak. 

115. Eta SS-ek zelatan dituzte, 

116. bijilatzen dituzte, 

117. biltzen dituzte, inspekzionatzen eta arakatu kanpora itzuli 

118. baino lehenago. 

119. Estilo errustikodun kartelek bakoitza bere lekura bidaltzen dute. 

120. Kapoak ez dauka eguneko hildakoak kontatu beste zereginik. 

121. Deportatuak, bere bizitza eta bere ametsak zuzentzen dituen obsesioa berreskuratzen du: 
jatearena. 

6 b) sekuentzia 

122. Sopa. Koilarakada bakoitzak ez du preziorik. Koilarakada bat gutxiago, egun bat gutxiago 
bizitzeko 

124. Trukatzen dira zigarro bi, hiru, sopa batengatik. 

125. Askok, ahulegi, ezin dute defendatu beren arrazioa kolpe eta lapurren aurrean. Itxaroten dute 
lokatzak, 

126. elurrak har ditzan. 

127. Etzaten dira halako baten berdin da non 

128. eta azkena bere kontura izateko. 

7. sekuentzia 

129. Letrinak, abortoak. Sabelean haurraren eskeletuak eta etortzen ziren zazpi, zortzi aldiz gauero. 
Sopa diuretikoa zen. Zoritxarra aurkitzen zuenarentzat kapoa mozkortuta hilargi argipean. Ikaraz 
obserbatzen zen, berehala familiarrak bihurtuko ziren sintomen bila; odola egitea heriotzaren 
seinalea zen. Merkatu klandestinoa: saldu, erosi, ixilean erahil. Bisita itzultzen zen. Pasatzen ziren 
egiazko eta gezurrezko albisteak. Erresistentziarako taldeak eratzen ziren. 

Gizarte batek itxura hartzen zuen han. Terrorean eskulpituriko forman, baina ez SS-en ordena 
bezain eroa, zeina agindu hauetan espresatzen baitzen: 

8. sekuentzia 
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130. “Garbiketa osasuna da.” 

131. “Lana askatasuna da.” 

132. “Bakoitzari zor zaiona.” 

133. “Zorri bat zure heriotza da”... Eta SS bat gauza bera! 

134. Kanpo bakoitzak sorpresak ditu: orkesta sinfonikoa. 

135. Zoo-a. 

136. Himmler-ek landare makalak zaintzeko dituen negutegiak. 

137. Goethe-ren haritza Buchenwald-en. Kanpoa bere inguruan eraikitzen da, baina haritza 
errespetatuz. 

138. Orfelinato efimeroa, etengabe berriztatua. 

139. Inbalituen blokea. 

140. Egiazko mundua ere, paisaia kalmotsuena, aurreko denboretakoa, 

141. urrunean ager daiteke, eta ez hain urrun ere. 

9. sekuentzia 

142. Deportatuarentzat irudi bat zen. Bera bakarrik unibertso labur, itxi honetakoa zen, behatokiek 
jartzen zizkioten mugak, eta hauetatik soldaduek kanpoaren itxura ona zaintzen zuten, deportatuak 
ikusten zituzten etengabe, hiltzen zituzten, beste okupaziorik ez baitzeukaten eduki ere. 

10. sekuentzia 

146. Dena da aitzakia hondatzeko, zigortzeko. 

147. Umiliazioak. Zenbaketek orduak irauten dituzte. 

149. Gaizki egindako ohea: hogei palukada. 

150. Ez nabarmendu, ez egin keinurik jainkoei. 

151. Badute beren urkatokia, heriotza emateko beren eremua. 

152. 11 barrakoiaren patio hau, begiradetatik ezkutuan, fusilatzeko prestatua, bere muroarekin, 

153. babestua balen erreboteetatik, 

154. Harteim-eko gaztelu hau, non kristal ilunetako autobusetan eramaten dituzten gehiago ikusiko 
ez diren inbitatuak. 

155. Gauez doazen garraio beltzak inork haietaz gehiago ezer jakin gabe. 

156. Baina gizakiak sinistu ezin den besterainoko erresistentzia du: gorpua nekeaz erreta ere 
izpirituak zereginean darrai, bendaz betetako eskuek lanean ekiten dute: koilarak egiten dira, 
disimulatuta pasatzen diren marionetak, 

157. munstroak, 

158. kutxak, 

159. lortzen da idaztea, notak hartzea, 



Gaua eta lainoa 
 
 
 

353 

160. norberaren memoria ariketan jartzea ametsekin. 

161. Jainkoarengan pentsa daiteke. 

162. Politikoki antolatzera ere hel daiteke, lege komunekoei kanpoko bizitzaren barne kontrola 
disputatzeraino, 

164. kide ahulenez ardura daiteke, 

165. norberaren janaritik ematen da, elkar laguntza sortzen da. 

167. Azken errekurtso bezala, txartoen daudenak hospitalean jartzen dira angustiaz, 

11. sekuentzia 

168. “Revier-ean.” Ate honetara hurbiltzean benetako gaixo baten ilusioa zegoen, ohea egongo zen 
itxaropena. Ziztada batez hiltzeko arriskua ere bazen. 

12. sekuentzia 

170. Medikamentuak barregarriak dira, bendak paperezkoak. Pomada berberak 

171. balio du gaixotasun guztientzat, izurri guztientzat. 

172. Noizbait gaixo gosetiak bere benda jaten du. 

173. Azkenean deportatu guztiak dira antzeko. Adin gabeko ereduan lerratzen dira 

174. begiak zabalik hiltzen direnena. 

13. sekuentzia 

175. Bloke kirurgikoa zegoen. Gutxigatik benetako klinikaren antza zeukan. 

14. sekuentzia 

176. SS medikua, 

177. erizain kezkagarria. 

178. Dekoratua dago, baina atzean... ebakuntza alferrekoak, anputazioak, 

179. mutilazio esperimentalak. 

181. Kapoek SS kirurgilariek bezala eskua eraman dezakete. 

185. Fabrika kimiko handiek bere produktu toxikoen muestrak bidaltzen dituzte. Edo zuzenean 
lortzen dute deportatu lotea beren saioetarako. 

186. Kuia hauetatik, batzuk bizirik geratuko dira, 

187. irenduak, 

188. fosforoaz erreak. 

189. Beste batzuen haragia betirako markatua geratuko da 

190. itzuli arren. 

191. Emakume hauek, gizon hauek, administrazio bulegoek beren aurpegiak kontserbatzen dituzte, 

192. heltzean jasoak. 
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195. Izenak ere hartzen dira. 22 naziotako izenak. Ehundaka erregistro betetzen dituzte, milaka 
fitxero. Arraia gorriaz borratzen da hildakoa. Deportatuek kontabilitate ero hau burutzen dute, beti 
faltsua, SS-koen eta kapo pribilegiatuen begiradapean. Hauek dira, izan ere, “inportanteak”, 
kanpoko krema. 

196. Kapoak bere gela propioa du non erreserbak pilatu ahal dituen eta arratsean bere neska 
faboritoak eraman. 

197. Kanpotik hurbil, komandantea bere jauregian, 

198. bere emaztea hantxe saiatzen da bizitza familiarra atontzen eta zenbaitetan mundanoa ere bai, 

199. beste ez dakit nongo guarniziotan egongo balitz bezala. 

200. Baliteke bakarrik apur bat molestatzen duena hauxe izatea: gerrak ez du amaitu nahi. 

15. sekuentzia 

201. Afortunatuagoak beraiek, kapoek burdela ere bazuten. Hobeto elikaturiko neska presoak, 
baina besteak bezala hiltzera kondenatuak haiek ere. Batzutan, leiho hauetatik ogi zatia erortzen da 
behean dagoen kideren batentzat. Izan ere, SS-ak kanpoan hiri moduko zerbait egitera helduta 
zeuden, bere hospitala, auzune erresidentziala, eta baita ere leku bat erreserbatua, 

202. kartzela izateko. Alferrekoa adieraztea zer gertatzen zen kalabozo hauetan. 

203. Kaiola hauek kalkulatuak zeuden zutik edo etzanda ez egoteko moduan. Gizonezkoak eta 
emakumezkoak kontzientziaz torturatuak ziren egunetan. Aireazio ahoek ez dute zarata gordetzen. 

Hirugarren zatia 

16. sekuentzia 

204. 1942. Himmler-ek buelta bat ematen du. 

209. Esterminatu egin behar da, baina produktiboki. 

210. Produktibitatearena bere teknikoei utziaz, 

211. Himmler esterminazioaren arazoan burubelarri da. 

215. Planoak estudiatzen dira, 

217. Maketak. 

218. Exekutatu egiten dira eta deportatuak beraiek parte hartzen dute lanetan. 

17. sekuentzia 

220. Krematorioak hegazkinez bidaltzeko postal karta txikia osa dezake. Geroago -gaur egun- 
turistek argazkiak ateratzen dituzte bertan. 

18 a) sekuentzia 

221. Deportazioa Europa osora zabaltzen da. 

222. Konboiak galdu egiten dira, geratu, berriro irteten, bonbardatuak dira, azkenean heldu egiten 
dira. 

223. Batzuentzat aukera dagoeneko eginda dago. 
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18 b) sekuentzia 

225. Besteena bat-batean erabakitzen da. Ezkerrekoak lanera joango dira. Eskuineko hauek... 

226. Irudi hauek esterminazioa baino instante batzuk lehenago hartuak dira. 

232. Eskuz hiltzeko denbora behar da. Zyklon gas poteak agintzen dira. 

19. sekuentzia 

234. Ezerk ez du bereizten gas-gela bloke arrunt batetik. 

235. Barruan, dutxen sala faltsuak hartzen ditu etorritako berriak. 

236. Ateak ixten dira. Obserbatu egiten da. 

237. Zeinu bakarra, baina jakinez gero, hatzazalez markatutako tetxuan dago. Ormigoia bera ere 
urrutu egiten zen. 

20. sekuentzia 

240. Krematorioekin nahikoa ez denean, sutegiak atontzen dira. 

21. sekuentzia 

245. Labe berriak zenbaitetan eguneko milaka gorpu batzuk hartzera heltzen ziren. 

Laugarren zatia 

22. sekuentzia 

246. Dena berreskuratzen da. 

247. Begira hemen nazien gerrarako erretserbak, 

248. beren biltegiak. 

252. Emakumeen ile hutsa da hau... 

253. Kiloa hamabost pfennig-etan... 

254. oihala egiten da. 

255. Hezurrekin... 

257. ongarriak. Dena esperimentatzen da. 

258. Gorpuekin... baina ezin da 

259. esan ere egin... 

265. Gorpuekin nahi da fabrikatu 

266. jaboia. 

267. Larruarekin... 

269. 1945. Kanpoak handitu dira, gainezka daude. Ehun mila biztanletako herriak dira. Topera 
beteta. 
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270. Industria handia interesatzen da amaierarik gabe berriztatzen den esku lan honetaz. Fabrikek 
SS-ei debekatuta daukate beren arlo partikularra. Steyer, Krupp, Heinckel, I.G. Farben, Siemens, 
Hermann Goering merkatu hauetan aprobisionatzen dira. Naziek gerra irabaz dezakete. 

271. Herri berri hauek beren ekonomiaren parte dira. Baina galtzen dute. Ikatza falta da 
krematorioetarako, ogia falta da gizonentzako. Gorpuek kanpoetako kaleak oztopatzen dituzte... 
Tifus-a... Aliatuek 

272. ateak zabaltzen dituztenean... 

287. Ate guztiak... 

293. Deportatuek ulertu gabe begiratzen dute. Aske dira? 

294. Eguneroko bizitzak berrezagutuko ditu? 

296. “Ni ez naiz horren erantzulea” (dio kapoak). 

297. “Ni ez naiz horren erantzulea” (dio ofizialak). 

298. “Ni ez naiz horren erantzulea...” 

299. Nor da orduan erantzule, baina? 

23. sekuentzia 

303. Hitz egiten dizuedan une honetan, padura eta orma hondarretako ur hotzak hezurtokien 
hutsuneak betetzen ditu. Gure memoria txarra bezain ur hotz eta iluna. Gerra loak hartuta dago, 
baina begi bat zabalik beti. 

304. Belar fidela berriz ere etorri da Appleplatz-etara, blokeen ingurura; hiri hustua baina oraindik 
beldurrezkora. 

305. Krematorioa ez da jada erabiltzen. Nazien tranpak joan dira. Bederatzi milioi hildakok 
asediatzen du paisaia hau. 

306. Gutariko zeinek bijilatzen du obserbatorio estrainio honetatik borrero berrien etorreraz abisua 
emateko? Beraien aurpegiak desberdinak ote dira? 

Nonbait, gure artean, badaude kapo suertetsuak, buruzagi berreskuratuak, eta salatari ezezagunak. 

Badaude honelako gauzetan sinesten ez dutenak, edo bakarrik noizean behin konturatzen direnak. 

Eta besteok ikusten ditugu hondakin hauek kontzentrazioko pizti zaharra eskonbrupean hilda 
egongo balitz bezala, eta itxaropena berreskuratu dugun antza ematen dugu galtzen doan irudi 
honen aurrean, kontzentrazioaren izurritetik sendatzea posible balitz bezala, eta guzti hau bakarrik 
denbora bat eta herrialde bateko gauza dela sinesten dugun plantaz, hau egin gabe, gure ingurura 
begiratu eta amairik ez duen etengabeko oihu hori entzun. 

11.2.4.3 Komentarioaren ezaugarriak kolorezko sekuentzietan 

Oraina azaltzen da, oraingo gogoetak iraganeko egoerarekin batzen dira, gaur eguneko 
pentsaketak aditza orainean eskatzen du eta iraganeko gertakizunen oroitzapenak aditza 



Gaua eta lainoa 
 
 
 

357 

iraganean, frantsesezko inperfektua forman: «hirunaka lo egiten zen litera hauek, sartzen ginen 
piztizulo hauek, edo presaka jaten zen lekua, loa bera ere mehatxua zena...» 

Kolorezko sekuentzia gehienetan komentarioak gertakizunaren oroitzapena egiten du, aditza 
iraganean jarrita, baina badaude hiru sekuentzia ekintza haiek oroitzeko barik batez ere gogoeta 
egiteko direnak: 1 sekuentzian orainaldian hasten da gero iraganera pasatuz; azkenengoan 
orainaldira itzultzen da eta ondorio nagusia ateratzen, gertaera hau edonoiz eta edonon errepika 
daitekeela. 

Kolorezko sekuentzietako komentarioak esaldi luzeagoak eta borobilagoak ditu, eta bestalde 
irudien kalma ta lasaitasunari ebokazio ikaragarriak gaineratzen dizkio. Komentarioa urrundu 
egiten da errealitatearen deskribapen hutsetik, hemen ematen zaio gertakizunari esanahia, 
gertakizun hura interpretatzeko ahalegina egiten da, hemen azaltzen dira, adibidez, “gaiak”: 
memoria historikoaren galerari buruzkoa, gertakizunaren humanizazioa. Memoria historikoaren 
galeraz nabarmentzekoa da 17 sekuentziakoa: «Krematorioak hegazkinez bidaltzeko postal karta 
txikia osa dezake...» Galderak ere ugariagoak dira sekuentzia hauetan, adibidez 4 sekuentziako 
komentarioa ia osorik dago galderaz osatua, berriz ere memoria gordetzeko zailtasuna sujeritzen 
delarik. 

Memoria eta ahazketa izanik filmaren gai orokorretako bat, egitura gramatikal batzuk 
horrekin lotuta daude askotan: baldintzazko esaldiak, potentzialak eta galderek horri egiten diote 
erreferentzia: 

- 1 sekuentziako esaldiek holako ideia sujeritzen dute: «Paisaia lasaia ere baliteke, 
gertatutakoa gertatu ez balitz.» 

- 5 sekuentzian: «Baina nork ez du ignoratzen, bestalde?», «...inongo deskribapen edo irudik 
ezin die beren benetako dimentsioa eman.» «Beharrezkoa litzateke horretarako galtzuzko 
jergoia...» «...bakarrik erakuts dezakegu azala, kolorea.» «edifizio batzuk izan zitezkeenak 
kortak, granjak, lantegiak.» 

- 23 sekuentzian erreferentzia zuzena egiten zaio memoriari, horrelako egiturarik gabe: «Gure 
memoria txarra bezain ur hotz eta iluna.» Eta baldintzaren bidezkoak: «Eta besteok ikusten 
ditugu hondakin hauek kontzentrazioko pizti zaharra eskonbrupean hilda egongo balitz 
bezala...» 

11.2.4.4 Komentarioaren ezaugarriak zuri-beltzezko sekuentzietan 

Funtsean gertakizunaren deskribaketa egiten da, gertakizuna orainera ekarriaz, gogora, aditza 
presentean erabiliaz. Idaztankera honek horrelako gertakizuna edozein unetan presente egin 
litekeen inpresioa gehitzen du, hura betirako joanda dagoen ideia uxarazi. 
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Esaldiak ez dira borobilak, askotan aditza falta da edo minimora laburtuta daude perpausak. 
Adibide batzuk: 

 “Inposaturiko estilorik ez. Estilo alpinoa. Garaje estiloa. Japoniar estiloa. Estilorik gabekoa.” 

Edo: 

“Trenak itxita, giltza botata. Bagoiko ehun deportatu pilatuta. Ez egunik, ez gaurik. Gosea, egarria, 
asfixia, erotasuna.” 

Irudiak beraiek osokoak dira, baina esaldiak konkretuak dira: 

“Aldi berean, Burger, langile alemana, Stern, Amsterdam-eko ikasle judua...” 

Beste batzuetan hitz bat edo bi besterik ez dira esaten irudian ikusten denaz, imajinazioari 
utziz gainerakoa osatzen: 

“SS medikua.” 

“Erizain kezkagarria.” 

Noizbait hitza besterik ez da aipatzen eta irudiak osatzen eta konkretatzen du esanahia, 
adibidez «esterminazio produktiboaren» sekuentzian: 

“larruarekin...” 

(Gizakien larru zati pintatuak ikusten dira mahai gainean) 

11.2.4.5 Musika 

Filmak ez du erabiltzen soinuan komentario eta musikatik aparteko zaratarik. Pinel-ek 
dioenez honek pasarte bat baino gehiagori amets gaiztoaren airea ematen dio.24 Musika etenik 
gabekoa da eta irudiekin oso lotua. Ez du “efektu” askorik. Lau gai ditu: 

1. Gai generikoa: 7, 11 eta 19 sekuentzietan azaltzen da eta azkenengo sekuentzian 
erabakitzen da. Pasarte melodiko hau zabala eta mingarria da, Tchaikowsky eta Max Bruch-en 
bioloiarentzako kontzertua ebokatzen dituelarik. 

2. Kontzentrazioaren gaia. Flauta eta klarinetearen binakakoak aurkezten ditu. Lerro 
mugikorretan erabiltzen diren haizezko tresnek kontrapuntua egin dezakete irudiaren aurrean 
sufizientzia sujerituz, haietan insistitzen edo hunkitzen ibili beharrean. Eisler-ek erreserbatzen 
ditu kordak espresiorik intimoenentzat, pertsonalenentzat, baina diskrezioz (literei buruzko 
sekuentzian esaterako). 

                                                 
24 PINEL. V., o.c. hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 146. or. 
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3. Deportazioaren gaia. Hau ezagutzen da melodiaren formagatik, eta tronpetaren 
erorketagatik, tronpeta hunkigarria. 

4. Nazien gaia. Gaia baino gehiago kontrapuntu umoristikoa da. Eisler-ek erabiltzen ditu 
“pizzikatoak” eta perkutsio batzuk. Musika saltoegile eta lehor hau ondoko sekuentzietan 
azaltzen da: 2) “Makina martxan jartzen da”, 16) “Himmler lanean da burubelarri”, eta 22) 
gorpuz betetako kanpoak azaltzen direnean. Honek Oms-ek dioena dakar gogora, zenbat eta 
gogorragoa gaia, musika orduan eta arinagoa omen.25 

11.2.5 Ikuspuntua 

Irudiak bakarrik kontuan hartuz gero gehienbat filmeko ikuspuntuak objektiboak direla 
esango genuke, batez ere zuri-beltzeko materialean dauden planoetan, aldiz kolorezko 
irudietakoa egileen subjektibotzat hartzekoa litzateke. Hala ere, elementu batek, komentarioak, 
film osoa ikuspuntu subjektiboko bihurtzeko gaitasuna du, film hori norbaiten begietatik ikusten 
ari bagina bezala, nahiz eta pertsonaia hori ez litzatekeen norbanako bat, pertsonaia kolektiboa 
baizik. Horrela, gertakizun historiko bat gizarte osoko subjektibotasun edo kontzientziatik 
ikusita bezala azaltzen zaigu. 

11.3 Errealitatearen errepresentazioa 

11.3.1 Errealismoaz 

Resnais-ek “errealitatea jasotzeari” buruz planteatzen duen arazo interesgarri bat hau da, 
bazituen aurrean gertakizun izugarri batzuen argazkiak eta filmaturiko materiala, itxuraz beste 
ezer gehiagorik gabe “dokumentutzat” har zitezkeenak, baina konturatzen zen material guzti 
horrekin zerbait esanguratsua egin nahi bazuen ordenatu eta antolatu egin behar zituela. Hots, 
publiko zabalera iritsi behar bazen eta filmak inpaktu ahal zenik eta handiena egin behar bazuen, 
argazkiak eta artxiboko film pilaketak tratatua izan behar zuen, forma egokia emanez, “arte-lan” 
bihurtuz. 

Horrela, Resnais-ek gainditu egin behar izan omen zuen hasierako gogo falta termino 
formaletan pentsatzeko, hil egin behar zituzten edo hiltzen ari ziren pertsona errukarri haien 

                                                 
25 Oms: “La musique: c’est presque le principal dans ce genre de films. Il faut une musique précise... Elle donne au 

film rythme et même plus. Dans Nuit et Brouillard plus l’image est violente plus la musique est légère. «Eisler 
voulait montrer que l’optimisme et l’esperance de l’homme existaient toujours en arrière-plans», a expliqué enfin le 
metteur en scène.” OMS, Marcel (1988): Alain Resnais. Rivages,  67-68 or. 
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argazkiekin jokatuz.26 Baina, Raskin-ek dioenez, hau egiteko gai ez balitz izan filmak ez zuen 
panfleto estatusa gaindituko.27 Hots, horrelako gaiak tratamendu egokia behar duela, forma 
egokia, estilo egokia transmititu behar zuena ondo egiteko, batez ere kasu honetan bezala ia 
kontaezinezkoa den esperientzia zabaltzeko.28 Eta horretarako Resnais-ek esperimentatzen ere 
jardun zuen, kolore eta zuri-beltzezko zati alternatuekin lanegiten lehenengoetarikoa izanik, 
adibidez. 

Beste modu baten esanda, edozein errealitateri, “egoki” jasotzeko, dagokion forma eman 
behar zaio. Horrela, Resnais-ek egiten duena da irudien espresatzeko potentziala ondoen 
aprobetxatuko duen errealismoa eraikitzen saiatzea. Eta kontzentrazio zelaietan egondakoen 
lekuan jartzeko ahalegina eginez haien esperientzia eta horren aurrean ikuspegi humanistan 
oinarritutako jarrera azaltzea. Dirudienez arrakastaz lortu zuen helburu hori, Resnais-ek 
errealitatearen ikuspegi “objektiboa eta errealista” ematen duela kontsideratzen baita, eta ez, 
adibidez, bere ikuspegi subjektiboa. Pinel-ek esaten du Resnais saiatzen dela «irudiei gainetiko 
esanahirik ez eransten»,29 eta justu horrelako esaldiek adierazten dute bere estilo errealista gure 
gizarteko sen arrunt zabalenak onartzeko modukoa dela. 

Forma egokia aipatu dugunean gorago esan bezala Resnais-ek egitura narratiboa osatzen du 
gertakizunak ordenatzeko. Eta hor barruan irudiek “errealitate ikaragarria errepresentatzeko” 
ahalmen guztia erakusten dute, autoreak horiek zentratzeko ezarri dituen balore eta jarreren 
testuinguru zehatzean. Marko horretan irudiek are inpresio gogorragoa sortzen dute 
ikuslearengan,30 baina inpresio hori kultura humanistak eskain ditzakeen balore sozial garaienen 
iragazkitik bideratzen daki. 

                                                 
26 Montatzeko garaian izandako sentimendua aipatzen du autoreak, adibidez: “... j’avais une impresion étrange de 

manipuler des documents de cadavres ou, ce qui est pire, même de gens vivants- quand ils sont vivants - et 
d’essayer de faire des recherches formelles, quoi.” RASKIN, R., o.c. 58 or. 

27 RASKIN, R., o.c. 9. or. 
28 Oms-ek hau dio: “Avec Nuit et Brouillard enfin, Alain Resnais a reculé les limites de ce que l’on croyait réalisable 

en s’efforçant de trouver les formes adaptées à la transmission de l’experience intransmissible: la mémoire des 
camps de la mort.” OMS, M., o.c. 67. or. 

29 PINEL, V., o.c. hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 145 or. 
30 Film honetako irudiek inpresio oso iraunkorra egiten dute ikuslearengan. Irudi askok sortzen du pena edo erruki 

izugarria. Badirudi ikertzaile bakoitza horrelakoren batekin bereziki obsesionatuta geratzen dela. Pinel-ek hau dio: 
“Autre image cette fois-ci atroce dans sa discrétion, celle d’un petit juif dont la caméra fixe fugitivement un regard 
(2- départ d’un train de déportés)” RASKIN, R., o.c. 145. or. (61 planoaz ari dela uste dugu). Oms-ek esaten du: 
“Une image m’obsède, moi qui sais désormais pourquoi et pour où partaient ces trains, celle de cet homme portrant 
sa femme sur un chariot à bagages, poussant devant lui son épouse lasse ou infirme, revenant sur ses pas, impatient 
de lui trouver une place assise, pour ce long voyage dont il ignore la destination finale.” (54 eta 56 planoak). OMS, 
M., o.c. 69 or. Gure aldetik beste bat aipatu beharrean gara: 18 sekuentzian dago, esterminaziora daramaten 
jendearen argazkiak dira, soldadu nazien aurretik gizon bi doazela biluzik oinez ikusten da, eskuak buruan, 
hirugarrena mutiko bat da, berdin biluzik eta buruan gorra bat daramala eskuak bere gainean, laugarrena beste 
gizon bat biluzik. Ezin dugu kendu mutiko haren irudia burutik (231. planoa). 
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Resnais-ek bere zeregina bikain burutu zuen, “forma” nabaritu ere egiten ez delarik, “forma” 
horrek errealitatea era gardenean ikusten utziko baligu bezala funtzionatzen baitu. Erabiltzen 
dituen “errekurtso estilistiko” guztiekin ez dirudi filmgileak errealitateari esanahi berezi edo 
originalen bat gaineratzen dionik. Aitzitik, ikusleari ez zaio inolako zalantzarik sortzen 
errealitatea bera dela horrelakoa. Pinel-ek dioena batez ere ezaugarri honi aplika dakioke: 

“Gaua eta lainoaren” gaiak ez daude lanetik kanpora tratatuak. Beraiek dira sapa, filmak ez du 
ilustratzen tesi bat, berak sortzen du, berari dario. Inoiz baino zailagoa da fondoa eta forma 
bereiztea.”31 

Filmaren “benetakotasuna” deitzen den hori izaera honekin ere lotuta dago. Resnais-ek 
asmatu zuen formak ematen du ez duela batere formarik, eta “dagoena ahal denik eta ondoen 
jasotzea” horixe da azken baten. 

11.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Funtsean film hau esposizionala dela esango genuke. Gertakizun historiko bat gogora 
ekartzen du eta ikusleari horren eta antzeko gertakizunen aurrean izan beharreko jarrera 
proposatu. 

Baina formalki filmak kontakizun subjektiboaren itxura hartzen du, kontzentrazio zelaietan 
egondako norbait historia guztia gogoratzen hasiko balitz bezala. Gertatzen dena da gogoratzen 
duen hori ez dela pertsona konkretu bat, kontzientzia ezezagun eta orojakilea baizik, pertsonaia 
kolektiboa.32 Horrela, filmaren ahotsa kontzientzia orokor horrena balitz bezalakoa da. 

11.4 Interpretazioa 

11.4.1 Biolentziaren existentzia eta haren aurreko 
jarrera 

11.4.1.1 Biolentzia gradurik sinestezinenaren existentzia 

Alde batetik, film hau gauza negargarri sinestezinena inoiz benetan existitu izan den frogatzat 
har daiteke. “Irreal” itxurarik handiena duena, krudelena eta bide batez absurduena egiazkoa izan 

                                                 
31 PINEL, V., o.c. hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 145. or. 
32 NICHOLS, B., o.c. (1997) 164 or. 
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dela noizbait. Era hotzenean planifikatua eta bideratua izan zen biolentziarik handienetakoaren 
froga. 

Inpresio orokor hau filmak darabiltzan mekanismo batzuek areagotu egiten dute, azaltzen 
diren era guztietako kontrasteen bidez. Kontzentrazio kanpoen egileek guztiaren “prestaketa 
lasaia” burutzen dute, deportatuek bizi izango duten egoera negargarriarena: 3 sekuentzian 
esaten da, «kontzentrazio kanpoa estadio bat edo hotel handia bezala eraikitzen da», «arkitektoek 
lasaiki asmatzen dituzte behin baino ez pasatzera destinatutako atari hauek.» 16 sekuentzian: 
«Himmler anikilazioaren arazoan burubelarri da. Planoak estudiatzen dira. Maketak.» 18 
sekuentzian: «ezerk ez du bereizten gas-gela bloke arruntetik.» Egoera hotz eta lasai honi 
kontrajartzen zaio hor hiltzen dituzten pertsonena. Era berean kontrastea da “efizientzia edo 
produktibitatea” eta gizakien sufrimendu ikaragarriaren artekoa. 

Gauza bera gertatzen da nazien bitxikeri edo ustez inkongruenteak diren gauzekin, 
karteletako aginduak edo kanpo bakoitzak zeukan sorpresarekin: 8 sekuentzian zenbait esaldi eta 
gauza biltzen dira: «Garbiketa osasuna da», «lana askatasuna da», eta abar. Orkesta, zoo-a, 
negutegiak landare ahulentzat, Goethe-ren haritza. Surrealista deitzeko moduko egoera benetan 
oso erreala ez balitz. 

Baina filmak biolentzia erakusketa horren aurrean egoera hori gainditzeko ahalegin etengabea 
burutzen du, gizakien humanizazioa bilatuz edo adieraziz. Oms-ek dioen bezala komentarioak ez 
du erabiltzen gorrotozko tonurik.33 Errekurtso batek badu zerikusia ironia eta antzeko 
elementuekin, nahiz eta darabilen gaiagatik ia ezin perzibitzekoa izan.34 Ironia moduko hau 
idazleak errealitateari eskaintzen dion tonua da, baina batzutan errealitatean bertan egon 
zitezkeen ekintzaren batzuek horrelako ironia, errebeldia mota, errealitatearen kontrako fantasia, 
edo umore beltz arrastoa adieraz lezakete. Argiena azaltzen zaigu deportatu batek egindako 
Hitler-en txontxongiloa ikusten dugunean, 10 sekuentzian. Sekuentzia berean beste irudia da 
janari baten errezeta idatzia. Baina bestalde idazleak honelako esaldi batzuetan islatzen du tonu 
mota hori: 

- 1. sekuentzian: “Kaminoa ere baliteke, kotxeak pasatzekoa, nekazariak, bikoteak. Oporretarako 
herri batek ere, bere feria, kanpandorre ta guzti, nora eraman dezakeen? kontzentrazio kanpora ere 
bai.” 

- 2. sekuentzian: “... Schmulzki Cracoviako merkataria, Annette, Bordeleko lizeoan ikasle, 
eguneroko bizitzan ari dira, jakin gabe beren etxeetatik mila kilometrotara badutela jada leku bat 
beraientzat.” 

                                                 
33 Oms: “Il fallait pour y parvenir rompre avec la véhémence des commentaires trop souvent entendus, haineux mais 

étrangers au propos, trop agressifs pour être écoutés, trop rancuniers pour ne pas éviter la confusion. Avec Jean 
Cayrol, rescapé de Mauthausen, écrivain tenté par l’expression cinématographique, Resnais disposait du partenaire 
inesperé soucieux lui-même «non de fuir, mais de trouver le lieu et la formule» OMS, M., o.c. 67 or. 

34 Pinel-ek dio: “L’humour est aussi une forme de pudeur.” RASKIN, R., o.c. 146. or. 
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- 8. sekuentzian: (Kartelak jartzen du) “Zorri bat zure heriotza da.” Idazleak gaineratu: “Eta SS bat 
gauza bera!” 

- 10. sekuentzian: “Ez nabarmendu, ez egin keinurik jainkoei,” eta geroago, “11 blokearen patio 
hau, begiradetatik ezkutuan, fusilatzeko prestatua, bere muroarekin, babestua balen erreboteetatik. 
Harteim-eko gaztelu hau, non kristal ilunetako autobusetan eramaten dituzten gehiago ikusiko ez 
diren gonbidatuak.” 

- 14. sekuentzian: “Kanpotik hurbil, komandantea bere jauregian. Bere emaztea hantxe saiatzen da 
bizitza familiarra atontzen eta zenbaitetan mundanoa ere bai, beste ez dakit nongo guarniziotan 
egongo balitz bezala. Baliteke bakarrik apur bat molestatzen duena hauxe izatea: gerrak ez du 
amaitu nahi.” Eta geroago: “Afortunatuagoak beraiek, kapoek burdela ere bazuten.” 

- 16. sekuentzia: “1942. Esterminatu egin behar da, baina produktiboki.” 

Elementu guzti hauek zera sujeritu nahi dute, gertatzekorik negargarrienean ere gizakia ez 
dela egoeraren gainetik jartzeko ahaleginik egin gabe geratzen. Bestalde humanizazioaren irudia 
behin baino gehiagotan “baina-ren” bidezko egiturarekin ere sortzen da. “Baina” horrek batzutan 
itxaropen txikiena deuseztu egiten du, eta besteetan egoera bat orokortzeko balio du. Lehenaren 
adibideak hauek dira: 

- Hospitala eta bloke kirurgikoa aipatzen direnean: «Ate honetara hurbiltzean benetako gaixo 
baten ilusioa zegoen, ohe baten itxaropena. Ziztada batez hiltzeko arriskua ere bazen.» Bloke 
kirurgikoari buruz: «Dekoratua dago, baina atzean... ebakuntza alferrekoak, anputazioak, 
mutilazio esperimentalak.» Beste bi azken sekuentziako aipamenak dira: «Hiri hustua baina 
oraindik beldurrezkoa», «gerra loak hartuta dago, baina begi bat zabalik beti.» 

- Egoera gainditu: Kanpoaren hierarkia aipatzen denean esaldi batek dio: «Goren 
komandantea. Urrunean erritualak presiditzen ditu. Kanpoa ignoratuko balu bezala egiten du.» 
Eta jarraiko “baina-k” ez gaitu eramaten bide beretik, komandante horren erabateko 
demonizazioa ekarriko lukeena, adibidez, aldiz 180 graduko birajea ematen du: «Baina nork ez 
du ignoratzen, bestalde?» Beste esaldi bat: Heriotzaren eremua aipatu ondoren, urkatokia, 
exekuzio orma, kristal iluneko autobusak joaten diren gaztelua, jarraitzen du: «baina gizakiak 
sinestu ezin den besterainoko erresistentzia du...» 

Era honetako talanteaz egileak biolentziari beste posizio batez erantzuten dio, pentsakera 
humanistarekin eta honen oinarrietakoa den kristau erlijioaren printzipio batekin konektatuz, 
errua orokorragoa eginez eta “pekatu originalaren” beste bertsio bat martxan jarriaz. 
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11.4.1.2 Norberaren arrazoitasun nagusigoa ukatu: “pekatu 
originala” 

Filma superioritate moralaren bentajazko ikuspuntutik egin beharrean, eta bertatik bai 
filmgileek eta bai ikusleek bertutearen gailurretik behera begiratu eta azpiko gaizkileak epaitu, 
Resnais-ek eta Cayrol-ek jarrera guztiz desberdina hartzen dute. Erantzukizunaren arazoa bere 
tokian jartzeko filmak norberaren buruan barnera joateko gonbidapena egiten du, inor libre utzi 
gabe hori egin beharretik, batez ere filma orainaldiari begira hasten denean, azken sekuentzian. 
Norbera ezin da erruetatik kanpora geratu, filma ez da ari norberaren arrazoia indartzen. 

Gaua eta lainoa filmaren tonua ere azpimarratzekoa da, komentatzaileek deskribapen argia 
egiten dute, era trankil, samur, eta maitakorrez. Nahiz eta gizakiaren inhumanitatea 
gizakiarenganako bere horrore guztian erakusten den, ikusleari dei egiten zaio horrore honi ez 
diezaion erantzun mingostasunez edo gizakiarengan fedea galduaz. 

Bestalde, inoiz gertaturiko giza gorputz eta izpirituaren biolazio handienetarikoaren aurrean 
filmak aldarrikatzen duen erantzunak ez dio uzten ikusleari bere errugabetasunean gordetzen, eta 
ezta ere giza izaeraren salaketa zinikoan murgiltzen. Filmak beste bide bati oratzen dio, ikusleari 
sermoirik bota gabe baina honi dei eginez arrazismoa eta zapalkuntzarekin bat ez egiteko 
konpromisoa har dezan. 

Resnais berak dioenez, alde batetik ez zuen «hildakoentzat monumentua» izan zitekeen 
filmik egin nahi, eta bestetik ezin zuen ahaztu Frantzia Aljeriako gerlan sartuta zegoela. Azken 
gertakizun honek ez zuen uzten filmean azaltzen zen guzti hura betirako amaitua zegoen 
inpresiorik sentitzen, justu kontrakoa baizik, berriro has zitekeela.35 

Filmaren planteamendu honek erlijio kristauaren printzipio batzuekin konektatzen duela 
eman dezake, Pinel-ek dioen bezala «pekatu originalaren» ideia berreskuratzera, adibidez. 36 
Gure zibilizazioaren oinarrian legokeen «pekatutzat» har daiteke, eta kontzentrazio zelai 
izandako leku horiek «errudun bihurtutako lekuak», Benayoun-en hitzetan. Resnais-ek gure 
kontzientzia kolektiboaren parte egin du guzti hori.37 
                                                 
35 Hau dio Resnais-k: “Donc on a fait le film, j’ai fait le film en tout cas, avec cette idée que ça reprenait d’une 

certaine façon en France. Déjà, vous voyez, il y avait une optique là, et j’avais d’autant plus de raisons d’être 
anxieux avec le côte ‘monument aux morts’ et ‘tout le monde d’accord sur ce passé affreux qui ne pouvait pas 
recommencer.’ Bon, moi je sentais que ça puvait recommencer, justement.” RASKIN, R., o.c. 51. or. 

36 PINEL, V., o.c.ean, hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 144. or. 
37 Benayoun: “Le matériel d’archives que brassa Resnais pour concevoir son film (comme celui qu’il allait parcourir 

avant Hiroshima), fait à présent partie de notre conscient collectif. Ces visions hallucinantes de squelettes vivants 
au regard de reporche ténébreux, ces bulldozers charriant des centaines de cadavres comme des bennes évacuant 
une décharge, elles sont gravées en nous. Pourtant Resnais leur a donné une voix qui nést pas seulement celle de 
Cayrol, témoin sans complaisance ni pardon.” BENAYOUN, R., o.c. 53 or. 
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Baina kritiko guztiak ez daude ados Resnais-ek egiten duen planteamendu honekin, 
errudunak eta sufritu dutenak zirkunstantzia historiko konkretuetatik urruntzearekin eta 
egoeraren generalizazio edo mitifikazio horrekin. Horrela ahaztu egin nahi omen dira historia 
hartako benetako protagonistak, judutarrak batez ere. 

11.4.1.3 Judutarrak ahazten omen 

Robert Michael-ek “Bigarren begirada” izeneko artikuluan Gaua eta lainoa filmean zenbait 
arazo ikusten du, Resnais eta Cayrol-en saio humanistikoa erabat benetakoa dela adierazi 
ondoren. François Truffaut-ek esan omen zuen film hau ikusita inor ezin zitekeela hobeto 
sentitu, baina Michael-ek dioenez bai sentitzen da filmak elementu historiko oso garrantzizkoak 
ahaztu egiten dituelako. 

Gaua eta lainoa filmak judutarren holokaustoaren partikularitatea omititzen omen du, eta 
unibertsala partikularraren aurrean indartzen. Horrela, ihesbidea jartzen omen du gaiztakeria 
orokor mitiko bat aipatuz, erantzukizuna ere orokorra bihurtuz. Sei milioi judutarren heriotza 
genozidio unibertsal bilakatzen du eta biktima zentralen kasu espezifikoa generalitateen itsasoan 
estali.38 Eta horrela nazien intentzioekin kointziditu ere bai, haiek ere judutarren izena bera 
betirako oroitzapen historikotik eliminatu nahi izan baitzuten.39 

Michael-ek dioenez Resnais eta Cayrol-ek ez zuten biktimen judutartasuna errepikatzen ibili 
beharrik, baina ez zituzten kontuan hartu gertakizunaren esentziara hurbiltzeko beharrezkoak 
diren zenbait puntu historiko eta moral.40 
                                                 
38 Michael: “They make the viewer’s experience less, not more, disorienting, stinging, and enlightening by 

universalizing the guilt of the murderers for their crimes and doing the same with the moral irresponsibility of the 
rest of the world that stood so silently by.” MICHAEL, Robert, “A second look”, in: Cineaste 13, 4 (1984), 36-37 
or., hemen jasoa: RASKIN, R., o.c. 159 or. 

39 Michael: “... their silence unintentionally mirrors Himmler’s imperative that “in public we will never speak of... the 
evacuation of the Jews, the annihilation of the Jews people.” The nazies were to destroy not only the bodies and 
souls of the Jews of the Holocaust, but also to erradicate them from the world’s memory. In this sense, all who 
forget them are acquiescing in this aspect of the Nazi plan.” MICHAEL, R. o.c., in: RASKIN, R., o.c. 159 or. 

40 Michael: “It was not necessary for Resnais and Cayrol to have stressed only the Jewishness of the Nazi victims, nor 
mentioned only Jews. But to be a historically and morally valid work of art, Night and Fog must at least indicate 
that, of all the circles of hell created by the Nazis, the Jews were in the central ring of the Kingdom of Death, with 
concentric circles encompassing the Gypsies and Poles, the French and the Dutch, et allii, until all were engulfed.” 
MICHAEL, R. o.c., in: RASKIN, R., o.c. 160 or. Resnais eta Cayrol-ek argi adierazi gabeko puntu horien artean 
ondokoak leudeke Michael-en ustetan: 

1) Erregimen nazia eta bere barne-politika eta nazioartekoaren izateko arrazoi bat europar juduen garbiketa zen. 

2) Nazien aliatuen inportantzia berauen antisemitismoak determinatzen zuen, eta erregimenaren etsaien garrantzia 
judutarrekin zuten erlazioagatik edo haien judutartasunagatik eraikitzen zen. 

3) Jaiotze hutsagatik judutarrak estatua eta gizadiaren kontrako krimena egiten zuten, heriotzaz zigortzea merezi 
zuena. Horrelako talde bakarra zen. 
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Adibidez, ez dela behin ere aipatzen judutar hitza dio (guk jaso dugun komentarioan baten 
aipatzen da), aldiz 6 mila espainiarrez, 22 naziotako jendeaz, edo erresistentziako jendeaz hitz 
egiten delarik. Holokaustoaren urteetan ez zirudien Aliatuak eta Batikanoa prest zeudenik 
judutarrak zirela horko biktima zentralak aldarrikatzeko. Resnais eta Cayrol-ek urte batzuk 
geroago errukia eta pena senti zezaketen judutarrez baina unibertsalismoaren hizkuntzak efektu 
berdina omen du: Holokaustoaren errealitate esentziala ahaztea. Ez da nahikoa sufrimendua edo 
pertsekuzioa orokorrean salatzea, mundu osoa maitatzen dela esatearekin nahikoa ez den bezala, 
pertsona partikularrak eta talde konkretuak baitira inportanteak. Eta film honek akats hori omen 
dauka, hots, judutarrak norbanako bezala ikusteko erresistentzia omen dago, herri bezala 
ikusteko ezetza, judutar jaio diren gizakiez errespetu falta. 

Ez da erraza norainoko arrazoia izan dezakeen Michael-ek jakitea. Bururatzen zaigu, hala ere, 
judutarrak nahitaez aipatzen ibiltzea ere kontrakoa bezain zalantzan jartzekoa litekeela. Izan ere, 
ikusleak badaki gertakizun hartan hildako gehientsuenak judutarrak zirela. Eta hildako haien 
judutartasuna azpimarratzen ibiltzeak beharbada ez lekarke, pentsatzen hasita, Michael-ek lortu 
nahi duen efektua, benetako biktima historiko konkretuak egon zirela eta nolakoak ziren argi 
uztea, agian pertsona haien humanitatea azpimarratu beharrean haien partikularitatean aritzea 
baizik. Hori egitea izan liteke bai judutarren mesederako edo bai kalterako, azken baten norbait 
desberdina dela adierazteaz bi efektuak lor baitaitezke, segun eta zeintzuk diren ikuslearen 
aurretiazko jarrerak horiengana. 

Michael-ek arrazoi osoa zukeen ez bagenu jakingo, edo oso jakina edo zabaldua ez balitz 
egongo hildako haiek judutarrak zirena. Adibidez, espainiarrez egiten den aipamenaren arrazoia 
horixe izan liteke, Resnais eta Cayrol-ek filma egin zutenean ez zela batere ezaguna izango datu 
hori, nork imajina zezakeen bada Franco Hitler-en lagun izanda kontzentrazio kanpoetan 
espainiarrak egongo zirenik. 

Baina jende guztiak dakienean deportatu gehienak judutarrak zirela, eta justu horrexegatik 
zeudela heriotzera kondenatuak, onena izan zitekeen Resnais-ek eta Cayrol-ek hartutako 

                                                                                                                                                
4) Hitler-ek gerra irabazi balu haren garaipena ez zen izango aliatuen kontrako garaipentzat hartua, europar judutarren 

kontrako garaipentzat baizik. 

5) Kristau eliza gehienek judutarren mexprexu teologikoa irakatsia zuten eta mexprexu hau ezarrita legean, artean, 
literaturan, mitoetan, bi mila urtetan zehar, mendebaleko gizartea baldintzatuz judutarrak bere lehen etsai eta 
biktima bezala ikustera. 

6) Mendebaleko buruzagi sozial, ekonomiko, politiko, eta erlijiosoak, aliatuak eta Batikanoa barne, eta jenderik 
gehienak ixilik iraun zuen, behintzat parte batez biktimak judutarrak zirelako.  

7) Buruzagi hauek ez zuten garrantzizko laguntzarik eman, a) nahiz eta hasierako sinestu ezina desagertu, b) nahiz eta 
gutxi galtzekorik egon zitekeen europar judutarren aldeko hitz eta laguntzaz, c) nahiz eta gerra garaiko idealek, 
itxuraz nazien baloreen kontrakoek, askatasun indibiduala eta zapalduen bizitzen balorapena bultzatzen zuten.  

8) Nazien erasoak jasandako hainbat europarrek beren aldetik judutarrak esplotatu eta hil zituzten. 
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jokabidea, judutar izaera azpimarratu beharrean haien humanitatea aldarrikatzea, justu naziek 
egin zutenaren kontrakoa. Agian, Michael-ek arrazoia eduki lezake egileek aipatu egin behar 
zutela noizbait judutartasun hori, baina iruditzen zaigu ez dagoela hain argi, hots, zirkunstantziak 
diren bezala kontuan hartuta aipatzea ez aipatzea bezain problematikoa izan litekeela. 

Beste ikuspegi batetik begiratuta Resnais eta Cayrol-ek judutarrak ez badituzte aipatzen ere, 
praktikan, herri, gutxiengo, eta pertsona zapaldu guztien sinbolo bihurtzen dituzte, jendearengan 
haienganako sinpatia sortuz, mendebaleko historian zehar ugaria izan ez den jarrera. 

11.4.2 Deportatuak izandakoentzat filmak betetzen 
dituen funtzioak 

11.4.2.1 Filma deportatuen ahotsa 

Raskin-ek dioenez film honek hura sufritu zuten protagonistentzat beste funtzio batzuk ere 
betetzen ditu: kontzentrazio kanpoan egondakoek zail izaten zuten normalean zelaietako 
esperientzia kontatzeko. Alde batetik, askotan ez zekiten kontatu behar zutena nola kontatu, ezin 
zioten hitzez justiziarik egin bizi izandakoari, erru eta galera sentimendu sakona bereganatuz. 
Bestetik, entzuleek sarritan nahiago zuten ez entzutea halako historiarik, bizitzaren ikusketa 
erosoa funtsetik hondatzen zuelako, eta zenbaitetan erru sentimenduak piztu ere bai, batez ere 
deportatuak zirela jakin eta ezer egin ez zutenengan.41 Guzti honengatik bazirudien neurri baten 
inkomunikaziora kondenatuta zeudela deportatuak izandako haiek. 

Eta Gaua eta lainoa filma azaldu zenean horietako askok sentitu zuten filmak beraien ordez 
hitz egiten zuela, testigantza ematen, lehenago inoiz ere egin ez zen moduan beren historia 
kontatuz. Deportatua izandako batek baino gehiagok filmak bera espresatzeko gai ez zena 
esplikatzen zuela esan du, eta haien zenbait familiartekok ere film hau ikusi ondoren ulertu diela 
bakarrik ondo.42 
                                                 
41 RASKIN, R., o.c. 162. or. 
42 Pierre Daix deportatu izandakoak hau idatzi zuen:  “Quand je suis allé à Auschwitz, en 1948, j’ai fui le guide, 

pourtant un ancien déporté, lui aussi, parce que j’avais besoin d’être seul dans le grand camp de briques, comme à 
deux kilomètres de là dans les ignobles terriers de Birkenau. A Buchenwald, en face de la pente nue où s’élevaient 
jadis les blocks, sur cette place d’appel qui a, désormais, envahi tout l’espace du camp, là aussi j’ai senti que le 
souvenir des camps ne serait plus que dans notre mémoire, à nous qui y vécûmes. Le temps a passé, les musées de 
la déportation n’y peuvent rien qui n’éternisent qu’une horreur enregistrée, abstraite, schématique. (...) J’ai, un jour, 
revu notre tragédie avec la juste mesure, le ton qui convenait, un ton calme, serein, le ton qu’il faut en face de la 
souffrance, le seul ton possible devant les tortures. (...) Ce n’etaient plus les camps, ni nous, ni nos morts, mais 
notre expérience sous l’angle de l’éternité. Comme on peut l’enseigner aux enfants. Quand ma fille sera plus 
grande, un jour, je lui ferai voir ce film. Ce miracle, ce fut pour moi Nuit et Brouillard.” DAIX, Pierre, “Nuit et 
brouillard sur le festival de Cannes”, in: Les Lettres Françaises, 1956ko Apirilaren 12a, 1-5 or., hemen jasoa: 
RASKIN, R., o.c. 140-141. or.  
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11.4.2.2 Bizirik irtendakoentzat euskarri eta dolu erakusketa 

Filmak bizirik geratutakoei gauza gehiago egiten ere lagundu die: Bere izaera artistikoak 
bizirik atera zirenen zauri sikologiko ikaragarriak inola ere sendatu ezin dituen arren behintzak 
eskaini ahal die euskarri sikologiko sendoagoa esperientzia gordinaren gain. Eta beste funtzio 
bat ere bete lezake, hildakoengatik dolu eta sentimendua adierazteko balio izatea. Kontzentrazio 
zelaietan ezin zen horrelako demostraziorik egin eta Raskin-ek dioenez deportatuek azalera atera 
gabeko horrelako samin bati egin behar izaten zioten aurre.43 

11.4.3 Ondorioak 

Film honek egitura narratiboa du, gertakizun historiko batzuen kontaketa egiten da haiek 
gogoratzen ari den pertsonaren ikuspuntutik, baina ez pertsonaia konkretua, kolektiboa baizik, 
horrela kontzientzia kolektiboaren ikuspuntutzat har daitekeelarik. 

Gogoratze prozesu hori islatzeko, oraina eta iraganaren arteko kontrastea eta lotura egiteko, 
filmak kolorearen elementua erabiltzen du: koloreetako filma orainaldiko erreflexioekin batera 
doa eta zuri-beltzeko materialak iraganeko gogortasun jasanezina ekartzen du begien aurrera. 
Komentarioa banaketa horiekin lotuta doa, erreflexiboagoa eta ebokatiboagoa da orainaldian 
doazen plano luzeekin, eta zehatza eta zorrotza iragana gogoratzeko azaltzen diren plano 
laburragoekin. 

Errealitatea errepresentatzeko forma bera gutxien nabaritzeko moduan sortu du egileak. 
Ikuslea gutxi kontura daiteke formaren baten existentziaz, errealitatea era transparentean ikusten 
ari den ilusio osoa du, egileak errealitate horri bere ikuspegi pertsonaleko ezer gaineratu ez balio 
bezala. Horrela filmak benetakotasun eta egiazkotasun gradu handiak bereganatzen ditu. 

                                                                                                                                                
Beste kasu bat: Annette Insdorf-ek kontatzen du bere gaztaroan amak zelaian bizi izandako sufrimenduak gogoratzen 

zituenean negar batean hasten zela eta bera zurtz eginda geratzen zela. Bakarrik hasi omen zen bere gurasoei zer 
gertatu zitzaien ulertzen lizentziatua izanik Gaua eta Lainoa filma ikusi zuenean. Insdorf: “Ever since I was a little 
girl, I have heard about “the camp,” “Auschwitz,” “Lager,” “Belsen” -words mysteriously connected with the 
number tatooed on my mother’s arm. Throughout my adolescence, I never tried to know more: it embarrassed me 
when my mother got visibly emotional about painful memories of her experiences. When I was a graduate student 
at Yale, however, I saw the film Night and Fog, and, for the first time, I had an inkling of what my parents -among 
others- had endured.” INSDORF, A., o.c XI or. 

43 Raskin: “Having been deprived of the possibility of mourning in the concentration camps, one of the many 
problems with which survivors have to cope is a sense of unresolved grief. In Israeli kibbutzim, rituals of mourning 
are organized as a way of helping survivors to overcome this problem. Perhaps to some degree, though certainly 
not in the same way, the viewing of Nuit et Brouillard can fulfill a similar function. The ‘missing bodies,’ over 
which it was impossible to mourn, fill the screen, and although the shots are profoundly disturbing, these images of 
the dead are imbedded within a work of art which in its own understated way, is saturated with a sense of grieving 
over the loss of human life.” RASKIN, R., o.c. 167 or. 
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Hori lortzeko zerikusi handia du egileek gertakizun haien aurrean hartzen duten jarrerak. Ez 
dira errudun-errugabe planteamenduaz aritzen, urrundu egiten dira zirkunstantzia eta 
protagonista konkretuetatik eta denboran zein espazioan orokortu egiten dute problema, horrela 
kristau erlijioaren “pekatu originalaren” printzipioaren bertsio berria eskainiz, gure 
zibilizazioaren oinarrian legokeen jatorri ilunaren edizio berria. Ez da falta holako jarrera 
gertakizun konkretu haien “mitifikaziotzat” hartzen duenik, horrelako posizioa datu konkretuak 
eta protagonista errealak, judutarrak, ahazteko modua izan daitekeela sujerituz. Baina bestalde 
egileek hango protagonistak, batez ere judutarrak, zapalduak diren herri eta gutxiengo guztien 
sinbolo bihurtzen dituzte, protagonista haienganako sinpatia piztuaz, mendebaleko historian 
gehiegi praktikatu ez den jokabidea. 
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12 8-Roberto Rossellini-ren “India, 
Matri Buhmi” 

1958 

12.1 Sarrera: India filmaz iritziak eta 
proiektuaren sorrera 

India, lurraren humusa moduan itzul daitekeen film honek Cannes-eko festibalean aurkeztu 
zenean ikusleak emozionatu egin omen zituen.1 Quintana-k dioenez filmak hasieratik jaso zuen 

                                                 
1 Masi eta Lancia: “Nel maggio di quello stesso anno la versione cinematografica del reportage, intitolata India, Matri 

Bhumi, fu presentata fuori concorso al festival di Cannes, dove suscitò grande emozione. «Inutile dire quanto 
fossero grandi», escrisse Rondi nella sua corrispondenza per «Il Tempo», «l’attesa e la curiosità, anche perché vari 
giornali avevano da tempo addirittura diffuso la voce che il film non esisteva affatto e che tutto quello che 
Rossellini aveva girato erano I documentari presentati in varie occasioni sia in Francia che in Italia. Il film invece 
c’è, non ha nulla a che vedere con I documentari televisivi e ha avuto un succeso così clamoroso come fino ad oggi 
non lo aveva avuto nessum film in concorso al festival: aplausi durante la proiezione, evviva, feste ed 
un’interminabile ovazione al regista che, pallido e turbato, aveva raggiunto il palazzo del festival quasi all’ultimo 
momento. E dire che non si tratta di un film da suscitare l’entusiasmo facile delle facile platee: I suoi momenti 
migliori, però, le sue pagine più alte, raggiungendo di nuovo quella lucida poesia che già accese, anni fa, l’opera 
più nobile del regista di Roma città aperta, chiudono in sé una tale forza di espressione da conquistare i consensi 
del pubblico anche meno provveduto: per un impulso del cuore che felicemente si sostituisce a qualsiasi 
ragionamento estetico». Anche Morando Morandini si disse ammirato da quello spettacolo: «Comme Flaherty, 
Rossellini è un poeta: quale libro potrà mai darci l’incanto di certe panoramiche circolari sulla pianura: le cadenze 
lente del volo degli uccelli, la forza espressiva di quella lunga carrellata in avanti che ci fa penetrare nella giungla 
sino alla visione delle tigri in amore? Anche India è un film di esplorazione, ma in senso spirituale. Anche Paisà lo 
era in questo senso, come Francesco, giullare di Dio».” MASI, Stefano eta LANCIA, Enrico (1987): I film di 
Roberto Rossellini. Gremese Editore, Erroma, 77 or. 
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kritikoen oniritzia, baina, aldiz, komertzialki ez omen zuen arrakasta handirik izan.2 Rossellini-k 
berak zioenez film honetan bere ideia teoriko asko praktikan jarri nahi zituen, eta zentzu 
horretan lan esperimentalaren izaera zuen berarentzat.3 

India egin orduko, hasierako bere film neorrealisten arrakastaren ostean Rossellini proiektu 
erradikalagoetan sartuta ibilitakoa zen,4 Ingrid Bergman izanik film haien protagonista, bizitza 
errealean ere bere ezkontidea zena. Baina filmegintza hark ez zuen kritikoen ez publikoaren 
estimurik izan eta Rossellini krisi kreatibo eta sentimentala bietan murgildua zen.5 Urte haietan 
Rossellini segurtasun falta handiak harrapatua izan zen eta hor hasten da sortzen India 
proiektua.6 Beste zinegile batek, Jean Renoir-ek, eman zion haserako ideia.7 Europako 
                                                 
2 Quintana-k hau gaineratzen du: “La pel·licula va ser estrenada el 12 de març de 1960 a Milà I el 26 de maig de 1960 

a Roma. Va ser un fracàs comercial.” QUINTANA, Àngel (1996): El Projecte didáctic de Roberto Rossellini. 
Universitat Autònoma de Barcelona, Doktore-tesia, 266 or. 

3 Hau dio Rossellini-k telebistako elkarrizketa baten: “J’ai fait ce film d’une façon expérimentale, si je peux dire. J’ai 
cherché à mettre sur la pellicule ce que je pensais d’une manière peut-être théorique. C’est aussi une enquête très 
poussée, dans les limites possibles permises par un film, sur un pays, un pays neuf comme l’Inde, qui a retrouvé sa 
liberté, est sorti du colonialisme -cela faisait à peine dix ans à l’époque- et sur l’inmense effort accompli pour 
démarrer, pour devenir un pays comme les autres.” BERGALA Alain, eta NARBONI Jean, (Zuz.) (1990): Roberto 
Rossellini. Cahiers du cinéma / La cinémathèque française, Paris, 25-25 or. 

4 Bigarren munduko gerrate ostean Rossellini-k bere gerrari buruzko trilogia famatua osatu zuen: Roma, città aperta, 
(1945) zinezale askok Neorrealismo italiarraren obra fundazionala bezala hartu zuena, bigarrena Paisà, (1946) eta 
hirugarrena Germania, anno zero, (1947). Ondoren beste hainbat film egin zituen proposamen gero ta 
erradikalagoekin, kritika eta publikoaren estimaziorik gabe. Bide estilistiko berria bere gailurrera eraman zuen 
Viaggio in Italia (1953) filmarekin, eta beste film batzuen ostean 1954an ustekabean eten egin zen. Quintana-k 
dioenez “bere proposamena erradikalegia eta aurreratuegia zen.” QUINTANA Ángel (1995): Roberto Rossellini. 
Cátedra, Madril, 173 or. 

5 1949tik aurrerako filmak Ingrid Bergman-ekin egin zituen. Brunette: “By the mid-fifties Rossellini’s career had 
reached rock bottom. His films with Ingrid Bergman had not only failed at the box office, but had failed critically 
as well. True, the French were calling them the heralds of a new age of filmmaking, but the people with the money 
were not listening. (...), Bergman too, was growing dissatisfied with being Rossellini’s “property.” Nor was he 
insensitive to their problems, as he explained many years later: That was a very particular moment in my life, 
because I was married to a great, great actress. The point was that I risked too much and we were hated, I don’t 
know why. Our films were not at all succesfull and we had big problems as we had three children. She was aware of 
the problems and she thought it would be wise to return to the industry just in order to save the material means of 
our life. I appreciated that thought very much, I believed it was wise. Unfortunately I was absolutely unwise myself 
and I did not want to be the husband of a great star. So very peacefully, very quietly and with a very full 
understanding and tremendous human compassion we decided to break. It was very hard, because we loved each 
other and we had three children. It was very, very painful.” BRUNETTE, Peter (1987): Roberto Rossellini. 
University of California Press, 195 or., lan hau aipatuz: Interview, Film Culture, 24-25 or.   

6 Hau dio Quintana-k: “El rodaje de La paura marcó el inicio de la separación de Roberto Rossellini e Ingrid 
Bergman. El director vivió una fuerte crisis personal. Marchó a Paris, donde contactó con sus jóvenes admiradores 
de Cahiers du cinéma, especialmente François Truffaut, y preparó diversos proyectos frustrados, entre ellos una 
versión de Carmen, fiel a la novela de Merimée, que debía rodarse en España. La crisis personal de Rossellini duró 
tres años y no se concretó hasta el año 1957, fecha en la que decidió emprender un viaje a la India. La empresa de 
Rossellini en la India fue fundamental. El director pudo volver a rodar con absoluta libertad y pudo construir, de 
nuevo, una obra abierta a la realidad, auténticamente moderna. En India, surgieron dos conceptos básicos: el de la 
imagen esencial como reflejo absoluto de las ideas y el del film como instrumento didáctico útil para el 
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produktoreek ez zioten finantziatu izan nahi baina azkenean India bertatik heldu zitzaion 
laguntza.8 

India dokumentala aurreko guztiarekin konparatuta urrats berrizalea izan zen, eta ondorengo 
urteetan Rossellini «zinemaren heriotza» aldarrikatzera ere iritsiko zen, bizitzaz eta zinemaz 
sentitzen zuen ziurgabetasun horren seinale. Etapa guzti honetatik telebista sortu berriaren 
aukerekin konbentziturik irtengo zen, eta bere «proiektu didaktikoa» garatuta.9 Estiloaren aldetik 
ere berrikuntzak ekarri zituen India filma egiteak, ondorengo etapa didaktikoa nola antolatu zuen 

                                                                                                                                                
conocimiento y la educación del individuo. India, ocupa, además, un lugar clave dentro de la historia del cine, ya 
que es la primera vez que un director va más allá del cine para diseñar un amplio proyecto audiovisual.” 
QUINTANA. A., o.c. (1995) 178-179 or. 

7 Quintana: “En 1950, Jean Renoir visitó la India para rodar su obra maestra El río (The river, 1950). Renoir conoció 
a Rossellini en París y le comentó ampliamente todas sus experiencias. Incluso le dió direcciones de gente que 
conoció durante el rodaje de El río. Entre esta gente se encontraba Somali Senroy, la mujer que acabaría casándose 
con Rossellini y que antes estuvo casada con Hari Das Gupta, uno de los ayudantes de Jean Renoir en El río. Según 
Adriano Aprà, (Aipamena: APRÀ, Adriano, “Le parcours d’India”, in: Roberto Rossellini, India, Cinecittà Estero, 
1991ko Maiatza) las primeras noticias sobre el rodaje de un posible film en la India son del año 1955. Rossellini 
habló del tema con su amigo Enrico Fulchignoni, quien trabajaba en la sección de cine de la UNESCO. Su 
intención inicial era viajar en coche a la India atravesando Irak, Irán y Afganistán. Durante el trayecto rodaría 
imágenes documentales. El proyecto era un film episódico, formado por once capítulos y un prólogo en el que el 
propio Rossellini destruiría algunos falsos criterios que los occidentales tenían de la India. El financiamiento de la 
serie y del largometraje, fue posible gracias a la ayuda de la compañía Indian Films Development, que dependía del 
Ministerio de Información de aquel país. El sucesor de Ghandi, Jawaharlal Nehru, ayudó personalmente a la 
materialización de la producción.” QUINTANA. A., o.c. (1995) 179-180 or. 

8 Rossellini: “The producers don’t want to give me any more work because what I’m saying doesn’t interest them any 
more. That’s why I accepted the offer made by the Indian cinema.” BRUNETTE, P., o.c. 196. or., aipamen hau 
eginez: Cited in Aprà and Berengo-Gardin, “Documentazione,” 35.  

9 Quintana: “Entre 1957 -cuando el cineasta marchó a la India y realizó uno de sus grandes proyectos personales-, y 
1963 -cuando, después del fracaso de Anima nera anunció la muerte del cine-, Rossellini vivió abrumado por una 
gran incertidumbre. La inseguridad le hizo dar algunos pasos en falso. Probó fortuna en el cine comercial y acabó 
completamente hastiado de los métodos de producción convencionales. Al final, renunció al cine para buscar 
nuevas alternativas utópicas en la naciente televisión. La gran paradoja es que, a principios de los años 60, vio 
cómo su ideal de modernidad era adoptado por otros realizadores, algunos de ellos discípulos suyos, que 
consiguieron hacer el cine que deseaban, mientras él tuvo que claudicar ante la incomprensión generalizada. 
Durante este período de incertidumbre, Rossellini descubrió nuevas fórmulas que fue incorporando 
progresivamente a una metodologia que acabó proponiendo una nueva función informativa de las imágenes. India 
le permitió un nivel de radicalidad estilística equivalente a Te querré siempre (Viaggio in Italia).” QUINTANA, A., 
o.c. (1995) 174 or. 
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ulertzeko ere balio dutenak.10 Dokumental hau aurreko guztiarekin, bizimoduarekin zein alde 
artistikoarekin amaitzeko eta bide berriak urratzeko aitzakia izango da.11 

Zergatik aukeratu zuen herrialde hura, India, bere filma egiteko galdetuz gero hau aipatu 
beharko litzateke: Harrigarria iruditzen zitzaion herrialde hartako historia, nola lortu zuen 
independentzia ingelesengandik, horretarako Europako gizarteekin konparatuta metodoetan 
zegoen diferentzia hain handiak, Indian ez-biolentziazko bideen efikazia eta Europako 
gizarteetako intolerantziaren artekoak.12 Behin hango errealitatea hurbilagotik aztertzen hasi 
zenean zenbait aspektuk inpaktatu zuen egilea: a) Naturarekin kontaktua; b) garapena eta 
antzinakoaren arteko koexistentzia; c) eta gizaki anonimoarenganako hurbilketa, bere lehen 
filmetatik Rossellini hainbeste erakartzen duen gauza.    

12.2 Estiloa 

12.2.1 Segmentazioa 

12.2.1.1 Filmaren episodioak eraikitzeko prozesua 

Hasieran Rossellini-k herrialdea obserbatu eta erreportaia bat egiteko asmoa zuen, baina 
proiektua aurrera joan ahala Indiak berari sortutako sentimendua eta hango jendearen “barneko 

                                                 
10 Quintana: “Durante los seis años de dicha etapa de incertidumbre, además de sentar las bases de su cine histórico, 

Rossellini investigó una serie de factores estilísticos sin los cuales resultaría imposible entender su posterior etapa 
didáctica. En India, toma conciencia de que en la sociedad contemporánea, condicionada por la presencia cotidiana 
de la imagen, es absolutamente necesario usar la imagen-palabra para la transmisión de conocimiento.” 
QUINTANA. A., o.c. (1995) 176 or. 

11 Guarner: “India se presenta, pues, más que ninguna otra película de Rossellini, como un nuevo esfuerzo de 
búsqueda, un retorno a las fuentes en busca de una renovada inspiración -¿una segunda juventud?- fuera del marco 
de la vida europea, por una parte; fuera de las convenciones dramáticas del cine de argumento, su mortal enemigo, 
por otra.” GUARNER, José Luis (1985): Roberto Rossellini. Fundamentos, Madril, 115-116 or. 

12 Rossellini: “Si pensé en la India es porque este país ha ganado recientemente una gran lucha teniendo a su alcance 
los medios más modestos. La no violencia, simple punto de partida al principio, se ha convertido después en un 
instrumento de gran eficacia. La actitud de los socialistas ingleses ha contribuido mucho a esta victoria, pero es un 
hecho no menos cierto que la lucha ha sido llevada según métodos insólitos para nosotros. Por el contrario, 
nosotros éramos absolutamente intolerantes, debíamos afirmar nuestros deseos o afirmaciones con la cruz, ya que 
no encontrábamos tiempo para dejar convencerse a los otros, aceptar, o aproximarse mediante razonamientos... 
Esto, ante todo, es lo que me atraía en la India.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A. (1970): Rossellini, un realizador a 
debate. XI Conversaciones Internacionales de Cine, Valladolid, 103-104 or., aipamen hau eginez: Cahiers du 
cinéma 94 zb., 1959ko apirila. 
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berotasuna” espresatu nahi izan zituen.13 Rossellini-ren jardunean eguneroko bizitzako gauzarik 
arruntenek gertakizun traszendenteenek bezalako inportantzia dute, eta hori nabari da India 
filmean hango errealitatea azaltzeko aukeratu dituen episodioetan ere.14 

Hainbat episodio ezberdin bururatu zitzaizkion egileari, eta batzuk hobeto perfilatuz eta beste 
zenbait alde batera utziaz joan zen.15 Kontatzen du, adibidez, nola utzi zituen apropos alde batera 
hiru episodio, zenbait irizpide kontuan hartuz: filmatzen zuena Indiako egoera propioa izan 
behar zuen nolabait, ez edonon gerta zitekeen gauza, eta gai garrantzizkoa aurkitu ondoren alde 
poetiko oso indartsua erakutsi ezean ez zuen jasotzen, eta bestalde fabula moduko gauza 
konplikatuegiak ere alde batera utzi zituen. Gauza sinple eta zuzenen bila abiatu zen.16 
Rossellini-k dioenez bere episodioak benetakoak dira, ez dute moralejarik.17 

                                                 
13 Elkarrizketa baten hau dio Rossellini-k: “- C’est le documentaire pour la télévision que vous avez tourné en 

premier? - Oui, ce fut pour moi la préparation du film, la possibilité de me rapprocher de l’Inde. J’ai cherché 
d’abord à observer, à faire un simple reportage, sans aucun parti pris, sans l’intention même d’aboutir à une 
construction cinématographique particulière. Dans le film, au contraire, la matière est dramatiquement élaborée. Ce 
que j’ai tâché d’exprimer c’est le sentiment donné par l’Inde, c’est la chaleur intérieure des gens de l’Inde. J’ai 
essayé, si je puis dire sans ridicule, de rendre poétiquement mes sensations de reporter.” BERGALA, Alain, 
(biltzailea), Roberto Rossellini, le cinéma révélé. Cahiers du cinéma, editions de l’Etoile, Paris 1984, 49 or., 
ondoko lanetik hartuta: Cahiers du cinéma, 94 zb., 1959ko apirila.   

14 Rossellini: “Siempre procuro mantenerme impasible; me parece que aquello que es tan asombroso, tan 
extraordinario y conmovedor de la vida humana es precisamente el hecho de que los actos nobles y los sucesos 
trascendentales ocurren de la misma manera y producen la misma impresión que los sucesos corrientes de la vida 
cotidiana; por esta razón, trato de expresarlos todos de la misma forma: método que tiene su propia y precisa fuente 
de expresión dramática.” SCHERER, Maurice eta TRUFFAUT, François, “Entretien avec Roberto Rossellini”, in: 
Cahiers du cinéma, 37 zb., 1954ko uztaila, hemen aipatua: QUINTANA, A., o.c. (1995) 27 or. 

15 Rossellini: “Imaginé un gran número de episodios y rodé sólo los que pude. Había que hacer una selección, tenía 
que limitarme a los aspectos más particulares y que me permitieran profundizar más en el conocimiento de la India. 
Los episodios que me parecían un poco más explicativos o técnicos, los abandoné.” LAMET, P.M. eta PELAYO, 
A., o.c. 102 or., ondoko lanetik hartuta: Cahiers du cinéma, 94 zb., 1959ko apirila. 

16 Rossellini: “Había tres episodios que deliberadamente dejé de lado. Primeramente, una historia donde oponía la 
India moderna a la India antigua. Se trataba de la viuda de un hombre que había montado una gran empresa 
industrial. Ella había sido desgraciada toda su vida, puesto que el marido sólo se ocupaba de la fábrica. Pero una 
vez muerto el marido, el hermano de éste quería vender la fábrica. Ella se opone. Le parece una especie de traición 
hacia el marido. Sacrifica sus joyas y todo lo que tiene para comprar la parte del cuñado y continuar con la fábrica, 
sabiendo que este ptoyecto está fracasado de antemano, que va a la ruina. Lo hace porque es un signo, una prueba 
de fidelidad. Si suprimí este episodio fue porque tiene un efecto menos puramente indio que los otros. Podía pasar 
en cualquier país, aunque la importancia de la familia en la historia es algo muy hindú. El segundo episodio 
mostraba unos «community projets», empresas del estado para el desarrollo de los pueblos, la reforma de la 
agricultura, etc. Es una de las cosas más curiosas de la India: se envían a los pueblos personas con grandes 
conocimientos de agricultura, no para dar lecciones, sino como servidores, para estar a disposición del pueblo, y 
sólo si el pueblo quiere. Así se han logrado resultados extraordinarios. Es muy interesante, pero debí renunciar a 
este episodio, porque era más importante política que poéticamente y el episodio de la presa expresaba la idea 
perfectamente. En cuanto al tercer episodio, era una especie de fábula; ocurría en un pueblo de la montaña donde se 
habían retirado dos o tres eremitas para llevar una vida contemplativa; cara a las inmensas montañas reinaba un 
silencio extraordinario. Y luego, de repente, llega el ruido. Comienzan a pasar camiones por la carretera que 
atraviesa el pueblo. Cien kilómetros más allá se empieza a construir una presa o algo así. Los dos o tres eremitas 
quieren irse. Pero el pueblo, que sacaba cierto beneficio del progreso (era un pueblo de artesanos, que ahora les 
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Puntu interesgarri bat da jakitea zergatik Rossellini-k aukeratu zuen episodio desberdinetako 
filma, zerbait osokoa eraiki beharrean. Berak dioenez India hain da herrialde konplexua non 
osoko historia sortzeko ahaleginak emaitza faltsuak besterik ez zituzkeen lortuko.18 Hobeto 
zatekeen hemendik ta handik zenbait gauza jasotzea.19 Horrela, lau episodioz osatu zuen filma, 
hasieran eta azkenean sarrera eta amaiera funtzioa egiten duten atalak gaineratuz. Batez ere 
hasierakoak ematen du beharrezko informazioa episodio indibidual guztiak kontestu orokorrean 
jartzeko. 

12.2.1.2 Filmaren zatiak 

India filmak 6 zati ditu, sarrera, lau episodio, eta amaiera. Episodio bakoitzak bere aldetik 
sarrera modukoa dauka. Ondoren sei zati horiek eta bakoitzaren sekuentziak kontuan hartuta 
egiten dugu banaketa: 

1. Sarrera: Bombay-ko hirian jendetza. 

2. Elefante zaindaria 

2.1. Indiako nekazal herriez aipamen zenbait, Madurai-ko tenpluak, elefantea animalia sakratua eta 
lanerakoa. Elefanteekin egiteko lanak. 

2.2. Elefante zaindariak bere kontakizuna hasten du, paralelismoa animalien jokabidea eta 
gizakiaren artekoaz. 

3. Ur presako langilea 

3.1. Urak eta ibaiek mendi handietan dute sorburua. Ibai ertzak, tenpluak, jauregiak, Ganges, beste 
ibai baten haserrealdiez, presa. 

                                                                                                                                                
resultaba más fácil ganar dinero vendiendo coca-colas o gasolina), para conservar a los eremitas cerca de ellos, 
decide construir una desviación... Después, es necesario reconstruir el silencio, y cuando se ha perdido el sentido 
del silencio, su reconstrucción es irritante. Las puertas, las ventanas, las cosas más insignificantes, todo es ruido. La 
reconquista debe ser larga y paciente. Era divertido, ¿verdad?, pero es un poco demasiado elaborado. Se trataba de 
una fábula o un apólogo. Y yo no quería hacer apólogos.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c.102-103 or., ondoko 
lanetik hartuta: Cahiers du cinéma, 94 zb., 1959ko apirila. 

17 Rossellini: “Los episodios que he filmado son reales. No tienen moraleja. Son hechos que explican lo que es el 
hombre, la Naturaleza... El episodio que acabo de contar introducía una moraleja y esto no me interesaba.” 
LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 103 or., ondoko lanetik hartuta: Cahiers du cinéma 94 zb., 1959ko apirila. 

18 Brunette-k dioenez, horrelako egitura episodikoa duen filmak gure ulerketak partziala eta fragmentatua izan behar 
duela nahitaez inplikatzen du. BRUNETTE, P., o.c. 198 or. 

19 Elkarrizketa baten hau dio Rossellini-k: “-Pourquoi, dans ce cas, n’avez-vous pas construit une histoire unique et 
vous êtes-vous borné à des aspects particulliers? - Oui, ces aspects sont particuliers, fragmentaires, mais l’Inde est 
quelque chose de tellement complexe, que, si vous ne la touchez un peu par ici, un peu par là, sous des apparences 
qui sont tout de même assez différentes, vous ne réussirez, je crois, à rien donner. Construire une histoire unique, 
c’était construire quelque chose de très faux. Ne croyez-vous pas?” BERGALA, A., o.c. 52. or., ondoko lana 
aipatuz: Cahiers du cinéma, 94 zb., 1959ko apirila. 
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3.2. Jende ilarak lanean dikea egiten, gizonezko zein emakumezko. Kola egiten nagusiaren bulego 
aurrean, emazte eta umearekin, presatik buelta bat ematen, bainu errituala lakuan, hildakoa, agurra, 
familiarekin handik joaten. 

4. Agurea eta tigrea 

4.1. Indiako beste panorama bat, lautadak, herri fortifikatu musulmana, formazio geologiko 
arraroak. 

4.2. Agurea eta bere emaztea jaikitzen dira, tradiziozko gauzak egiten dituzte, oihanera doa 
behiekin, tigrearekin aurkitzen. Burdin bilatzaileak datozenean eguneroko bizitza aldatu egiten da, 
animaliak joan egiten dira, tigreak gizaki bati egiten dio eraso. Jendeak ehizatu orduko agureak 
belarrei sua emanez urrundu egiten du tigrea. 

5. Tximinoa 

5.1. Beroaldiaren efektuak, animaliak eta gizakiak uretan sartuta. 

5.2. Tximinoaren jabea beroaz hiltzen da, tximinoa bakarrik doa herrira, txanponak biltzen ditu 
baina ez daki zertarako diren, azkenean beste nagusi batek jasotzen du. 

6. Amaiera: Berriro Indiako jendetza izugarriari buruzko aipamena. 

12.2.1.3  Lau episodioak 

Banan banan azalduko ditugu:20 

1. Elefante zaindariaren istorioa 

Karapur-eko oihaneko elefante zaindari bat herri txikiko kinkailariaren alabaz maitemintzen 
da, eta istorio paraleloa egiten da elefante ar-emeen lotuerarekin. Episodioak erakusten du, 
ekintzarik sinpleenekin, giza jokabidea era oso intimoan erlazionatuta dagoela naturaren 
erritmoarekin. Episodioan tartekatzen da diskurtso erabat didaktikoa eta hinduek nola erabiltzen 
dituzten elefanteak, haien zainketa eta gobernua, eta beraien ernaldi prozesuaz. Informazioak 
integratuta daude fikziozko egitura minimo baten. 

Episodioaren azkenerako gizonak diosku elefante kumedunak joan behar duela arra utzita 
zaindu egingo duen beste elefante eme batekin. Era berean gizonak ere ezin dio bere emazte 
haurdunari lagundu lana dela ta, eta auzoko emakume baten laguntzarekin utziko du, paralelismo 
erabatekoa eginez animaliak eta gizakien artean. 

2. Urtegiaren eraikuntzako langilea 

Episodioak Nokul-en historia kontatzen du, Pakistan ekialdeko langilea, bere emaztearekin 
bizi dena Hirakud-eko presaren propietate diren langileentzako barrakoietan. Bost urte eginda 

                                                 
20 QUINTANA, A., o.c. (1996) 262-263 or. 
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gizonak joan egin behar du lana amaitu ondoren, eta beren umea jaio den lekua utzi. Azken aldiz 
ikusten du nolako lan erraldoia egin duten, zentral hidroelektrikoa miresten du, bainu errituala 
hartzen du lakuan, hileta-sute bat ikusten du, eta lagunekin agur afaria egin ondoren badoa 
familia osoa handik hurrengo egunean. 

3. Agurea eta tigrea 

Protagonista Ashok da, gizon zahar bat bere familiarekin Orissa-ko oihaneko herriska baten 
bizi dena. Gizonak lortu du bere bizitzan zehar inguruko animaliekin begirunezko paktua 
ezartzea. Baina esplotazio industriala martxan jarri nahi duten kanpotarrak heltzen dira bertara, 
eta horrek lekuko erritmoa alteratuko du. Animaliekin egindako paktua eten egiten da eta tigreak 
jendeari egiten dio eraso. Agureak badaki gizaki hiltzaile bihurtu dela zirkunstantziengatik, eta 
ehiztariengandik ihes egitera behartuko du. 

4. Ramú tximinoa 

Gizakiaren aginduetara ibiltzen ohituta dagoen tximino eme bati jabea hiltzen zaio beroaldi 
handian. Tximinoa herrira heltzen da eta bere dantzak eginda txanponak biltzen ditu, baina 
horien esanahia eta utilitatea ignoratzen ditu. Orduan beste tximinoengana hurbiltzen saiatzen da 
baina hauek ez dute onartzen, gizaki usaina duelako. Azkenean beste jabe batek hartzen du 
tximinoa eta bere ferian erabiltzen du. 

12.2.2 Eszena-jartzea 

12.2.2.1 Ideiak dira funtsezko eta ez estetika 

Rossellini-k behin baino gehiagotan zioen filmatzeko unean planoen estetikari inportantzia 
handiegirik ez zitzaiola eman behar.21 Hala ere, India filmean Brunette-ren iritziz plano ederrak 
egiteko ardura dago, eta adibide moduan bat aipatzen du, ur presako langileak bainu errituala 
hartzen duenekoa.22 Hala ere, Rossellini-k dioenez filmatzerakoan garrantzizkoena ideia argiak 

                                                 
21 Rossellini: “Los planos bellos! Me ponen enfermo. Una película debe estar bien dirigida; es lo menos que se puede 

esperar de un hombre de cine, aunque un único plano no tiene por qué ser bello.” ROSSELLINI, Roberto, “Dix ans 
du cinéma”, Cahiers du cinéma, 50, 52 eta 55 zb., 1955ko abuztua-1956ko urtarrila, hemen aipatua: QUINTANA, 
A., o.c. (1995) 25 or. 

22 Brunette: “Many images are obviously meant to be experienced aesthetically rather than merely as neutral carriers 
of information. The best example is perhaps the astounding shot of the young engineer who takes his ritual bath in 
the artificial lake created by the dam he has helped to construct; the confluence of ancient tradition and modern 
technology is obviously the point of the shot, but our pleasure goes beyond this realization. The camera holds 
absolutely steady for what seems like minutes, creating a frame that is split in two by an unbroken horizon line, 
above which lies the untroubled sky, below the water, below that the land. The young man walks onto the shore, 
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izatea da, eta hau eginez gero ideia hori espresatzeko irudirik zuzenenak aurkitzea ez omen da 
hain zaila.23 

India filmean bada zenbait adibide Rossellini-k bere ideia irudi zuzen eta sinpleenaz egiten 
duela adierazteko: Sua pizten ari dela agurea?, bada ondoko planoan su garrak ikusten ditugu 
aurrealdean, eta atzean oihana. Baina ideia horiek ez zitzaizkion bat-batean sortzen. Bere 
laguntzaile batek dioenez egilea Indiara heldu zenean gutxi gora-beherako asmoa besterik ez 
zuen buruan egitekoaz, eta han ikusi zuen guztiaz egitura osatuz joan zen.24 

Beste ezaugarri bat “generoen” nahasketa litzateke, Rossellini-k ez du elementu oso 
desberdinak elkarrekin konbinatzeko arazorik, fikzioa eta ez-fikziozko gauzak, narratiboak, 
dramatikoak, lirikoak, edo entsegu bati dagozkionak. Eta guzti honek ere, Rondolino-k dioenez, 
estetika arloan armoniaren gutxitzea dakar.25 Kritiko berak dioenez gainera India filmean 
denetariko nahasteak egiten dira, elkarren ondoan daude indar handiko atalak eta ahal den 
modukoak, argazki lan eskasekoak, forma handirik gabeko materiala eta material landua.26 

                                                                                                                                                
picking up his clothes and walking out of the shot before there is a cut or a single movement of the camera.” 
BRUNETTE, P., o.c. 201 or. 

23 Rossellini: “No calculo. Sé lo que quiero decir y encuentro el medio directo de decirlo. Eso es todo, no me rompo la 
cabeza. Si se dice, poco importa la manera de decirlo. Ustedes aseguran que mi film da la impresión de una 
selección hecha de antemano. No, las cosas no han sido «escogidas», pero las ideas son firmes. Una cierta 
selección sin duda, ha sido ya hecha, pero sobre la idea. Lo importante son las ideas, no las imágenes. Es necesario 
tener ideas muy claras y así se encuentra la imagen más directa para expresar una idea.” LAMET, P.M. eta 
PELAYO, A., o.c. 116 or. 

24 Brunette: “..., the director came to India with the rough outline of an idea in his head , but as always, he allowed the 
specifics of the events, people, and places he encountered to determine the final product making him add, delete, 
and change continuously.” BRUNETTE, P., o.c. 196 or., ondoko lana aipatuz: HERMAN, Jean, “Rossellini tourne 
India 57,” in: Cahiers du cinéma, 73 zb. 1957ko Uztaila. 

25 Rondolino “...ma soprattutto Viaggio in Italia e il successivo India constituiscono esempi eccellenti d’uno stile 
libero che influenzerà grandemente il cinema degli Anni Sessanta. Già la mescolanza dei «generi», ossia la 
coesistenza in una stessa opera di elementi a volta a volta narrativi, drammatici, lirici, documentaristici, saggistici, 
implica una sorta di «disarmonia» estetica (una violazione delle regole tradizionali della fruizione dell’arte), che 
determina l’apertura dell’opera al di là di una struttura piú o meno rigorosa. Poi la stessa disposizione degli 
elementi drammatici e narrativi all’interno della struttura compositiva del film, con I frequenti sbalzi stilistici, le 
alternanze non abituali, le trascuratezze formali, richiede una mancanza di coesione delle parti che favorisce la 
libertà dell’osservazione, la scelta personale dello spettatore.” RONDOLINO, Gianni (1977): Roberto Rossellini. Il 
Castoro Cinema Saila, Nuova Italia, Florentzia, 84 or. 

26 Rondolino: “Rossellini sfugge in India alle suggestioni dell’ambiente e alle sue straordinarie possibilità 
cinematografiche, spettacolari (cioè estetizzanti). Il film alterna pagine di intensa drammaticità, anche formalmente 
affascinanti, a pagine piuttosto squallide, mediocri, mal fotografate, di tipo cineamatoriale; meglio ancora le 
mescola, le confonde in un flusso continuo di immagini, in cui non è piú possibile distinguere, se non attraverso un 
attento esame tecnico-formale, il bello dal brutto, l’elaborato dal rozzo. Questo «continuum» espressivo, che 
unifica elementi disparati, material diversi, tecniche differenti, si lega alla musicalità come struttura portante del 
film e crea quella compattezza che invano cercheremmo con un esame particolareggiato delle singole parti. La 
realtà umana e sociale dell’India, e il suo sfondo naturale, balzano cosí in primo piano proprio grazie a immagini 
grezze, immediate, genuine; ma, al tempo stesso, la quotodoanità dei fatti e dei personaggi, la naturalezza 
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12.2.2.2 Aktoreen aukeraketa eta zuzenketa 

Rossellini-k dio kalean aukeratzen dituela aktoreak beren fisikoa kontuan izanda, fisikoa 
nolabaiteko tipo sikologikoarekin lotzen den usteaz,27 eta filmatzeko garaian ez diela 
interpretatzen uzten, eguneroko bizitzan diren bezalakoak izan daitezen nahi duela bakarrik.28 
Gai zen hau egiteko hizkuntza oso desberdina erabiltzen zuten aktoreekin ere, India filma 
egiteko unean betiko keinuak eta mugimenduak errepika zitzaten eskatuz.29 Profesionalak ez 
ziren aktore horietako bakoitzak zer egin zezakeen deskubritu behar zela zioen, eta haiei ez 
eskatu egiteko egunero egiten zutena besterik.30 Esaten zuen bakoitzak espresatzeko, keinuak 
egiteko, era oso pertsonala duela, eta horixe besterik ez duela egin behar, baina hori bai, ondoren 
zuzendariak berak nahi duen intentzioez erabiltzeko.31 Azken honek, besteak beste, esan nahi 

                                                                                                                                                
dell’ambiente, rimandano, attraverso la struttura unitaria che livella I singoli momenti, al quadro d’insieme, alla 
visione generale. È un’alternanza di posizioni, dal particolare all’universale, dal documento alla finzione, dalla 
materia informe all’elaborazione formale, che consente una rappresentazione sfaccettata e problematica della 
realtà, che provoca una reazione attiva nello spettatore, che invita alla discussione e alla partecipazione personale.” 
RONDOLINO, G., o.c. 94 or. 

27 Rossellini: “Je choisis donc la personne sur son physique parce que le phisyque correspond à un certain type 
psychologique. C’est ma méthode.” BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. (1990) 31 or. 

28 Rossellini: “Escojo a los actores únicamente por su físico. Se puede elegir de entre la gente de la calle. Prefiero los 
actores no profesionales porque llegan sin ideas preconcebidas. Veo a un hombre en la vida cotidiana y lo fijo en 
mi memoria. Cuando se encuentra delante de la cámara está absolutamente perdido y quiere interpretar. Esto es lo 
que se debe evitar. Este hombre hará los mismos gestos, hará trabajar los mismos músculos, creerá que puede 
transformarse en un ser excepcional sólo porque va a ser filmado. Mi trabajo consiste en devolverlo a su propia 
esencia, reconstruirlo, procurar que vuelva a sus gestos habituales.” ROSSELLINI, R. o.c. (1955), hemen aipatua: 
QUINTANA, A., o.c. (1995) 26 or. 

29 Rossellini-ren kolaboratzaile batek (Jean Herman-ek) hau dio India filman burututako aktore zuzenketaz: “Además, 
y parece fantástico, llegó a dirigir actores que hablaban una lengua completamente distinta y lo logró metiéndoles 
sencillamente en una historia, en los raíles de una historia muy simple y pidiéndoles que repitieran sus gestos de 
cada día; hacían las cosas que tenían la costumbre de hacer, en definitiva, pero los estaba dirigiendo sin que lo 
supieran...” OLIVER, Jos eta GUARNER, José Luis (1972): Diálogos casi socráticos con Roberto Rossellini. 
Anagrama, Bartzelona, 35 or. 

30 Rossellini: “Si tu travailles avec un acteur non professionnel, tu dois découvrir ce qu’il peute donner. Cela peut être 
sa présence phisyque, une certaine façon de se déplacer. Rien de plus que ce qu’il a l’habitude de faire. Si tu 
l’etudies, que tu le contrôles un peu et que tu lui donnes le moyen d’exprimer ces choses, il deviendra un bon 
acteur. Autrement, non.” BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. (1990) 29 or. 

31 Rossellini: “Même de tout petits mouvements si, pour lui, ils sont naturels. Même s’il s’agissait simplement de se 
mettre les doigts dans le nez. N’importe quoi, mais à sa façon. Chacun d’entre nous a une façon personnelle de 
s’exprimer. L’acteur non professionnel a des gestes à lui: tu les remarques, les gardes en mémoire et tu lui dis de 
refaire ce que tu as observé. Ses muscles sont habitués à ces mouvements, aussi il se sentira tout de suite à son aise. 
(...) Laissez-moi prendre un exemple. Regardez-le (Rossellini indique un garçon assis dans la salle, très tendu), 
regardez comme il se contrôle. C’est l’etudiant qui a le moins bougé dans cette salle. Comment pourrais-je 
l’utiliser? Si j’exploite cette attitude dans une situation contraire, aussitôt elle prendra un sens dramatique! Si tu 
prends cette immobilité et que tu l’appliques à un personnage très violent, quel personnage va en surgir! Beaucoup 
d’eléments sont ainsi utilisés par contraste.” BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. (1990) 29 or. 
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duena da, filmean une emotiboak sortzeko ez dela beharrezkoa aktoreek emozio berberak senti 
ditzaten.32 

Errekurtso hauek leku askotan gauzatzen ditu India filmean. Ur presako langileak erabiltzen 
duen keinu bat da buru atzetik kokoteraino eskua pasatzea, eta hori zenbait egoeratan 
errepikatzen ikusten dugu: Presatik doanean, hildakoa erretzeko errituala egiten ari direnean. 
Horrela, Rossellini-k pertsona horren keinu garrantzi gutxiko bat izan zitekeena esanahi bat 
emateko erabiltzen du, berak nahi duen lekuetan. 

Egileak erabiltzen duen beste teknika da aktoreen aurpegi mugimenduren bat aprobetxatu 
soinuarekin batera emozioren bat adierazteko. Beste batzuetan, adibidez, pertsonaren plano oso 
orokorrean egindako irudiari ere soinua gaineratzen dio, pertsona horren egoera animikoren bat 
adierazteko. Elefante zaindariaren episodioan ikusten dugu holako zeozer egiten: Zaindaria 
zuhaitz gainean dago plano baten; hurrengoan plano oso orokorrean hiru etxe ikusten dira, eta 
aurrealdean emakumea dago, berea dela suposatzen den kanta entzuten delarik. 

173. Plano oso orokorra. Hiru etxe nekazari, emakume bat jezarrita, kantua entzuten da. 

175. Idem. 

181. Idem. Oraingoan emakumea egurrezko tramankuluaz zerbait ehotzen ari da. 

184. 173.a bezalakoa. 

Honetarako baldintza da aurpegiak lehen planoan ez azaltzea. Horregatik erabiltzen du 
Rossellini-k gehienetan plano orokorra. Lehen planoa erabiliz gero emozioak aurpegiaz 
espresatu beharko lirateke, baina beste erara ez dago halako arazorik. Presako langilearen 
episodioan honelako loturak egiten ditu Rossellini-k pertsonen irudia eta soinuaren artean. 
Langileak eta emazteak despedida afaria egin dute, beste pertsona batzuk ikusten dira eta 
ondoren badoaz. Senar-emazteak geratzen dira bakarrik. Diskusioa dute, eta ondoren: 

330. PO. Gizona ohean etzaten da, lepoz ikusten dugu. Negarra entzuten da. 

331. PO. Kaminotik gizona doa oinez aurretik, atzerago ama umearekin, soinu bat entzuten da ume 
batena bezalakoa “ma” edo antzekoa, emakumeak eskua daramanean aurpegira negar zotinak 
entzuten dira. Soinu horiek egiten dituztenak beraiek izan ez arren era automatikoan lotzen ditugu 
pertsonak eta soinuok, eta emozio batzuen sentimendu bortitza jasotzen dugu. 

332. PO. Hirurak doaz atzean presa erraldoia ikusten delarik, burumakur ikusten ditugu, negar 
zotin modukoak entzuten dira. 

                                                 
32 Rossellini: “Mais je n’ai pas besoin de son émotion. J’ai besoin d’une émotion dans le film. Cést différent. Je peux 

construire cette émotion. Pourquoi ne pas construire les émotions dont on a besoin? Je prendrai un exemple banal 
pour simplifier les choses au maximum. Si quelqu’un se déplace lentement ou bien parle lentement, et que tu 
accélères juste un instant, tu obtiens l’émotion. C’est absolument mathématique. Si quelqu’un dit: «oui... oui... je 
vois...», et que tu changes le rythme, tu obtiens tout de suite l’émotion.” BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. 
(1990) 31 or. 
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Tximinoaren episodioan ere askotan erabiltzen du Rossellini-k teknika hau, (adibidez, 561, 
563, 564 planoetan), eta animalia protagonistaren keinua aprobetxatuz bere lamentu antzeko 
soinu tipikoa gaineratzen dio, eta, aldiz, beste tximinoei, ustez basatiak direnei, mehatxuzko 
orroe modukoak. 

12.2.2.3 Errodajean ahal denik eta gehien egin, muntaketarako 
ahal denik gutxien utziaz 

Filmaketa uneko zenbait aspektu aurrekoarekin lotuta daude. Zinema sentzilotasunez egin 
behar denez, zuzen eta hizkuntzarik argienarekin, horretarako baliabideek ere halakoak izan 
behar dute. Rossellini-k ihes egiten du eszenen errepikapenetik, saiatzen da jasoketak behin 
betirakoak izan daitezen, eta zerbait oker joanez gero jasoketan bertan artezten saiatuz. 
Horretarako, adibidez, “kamera eskuan” sistema erabili ohi du, eta batez ere plano-sekuentzia 
luzeak errodatu zoom-aren laguntzaz.33 Baina honek ez du esan nahi kamerak nabarmendu egin 
behar duenik, hau da kamerak ez balego bezala funtzionatzen jakin behar du.34 Gauza da 
filmaren eraikuntzarik alde inportanteena filmaketa garaian egitea, ahal denik eta gutxien utziaz 
gero muntaketa unerako.35 
                                                 
33 Rossellini: “Siempre fui un gran defensor de la cámara a mano, para desdramatizar y desmitificar el cine. El cine 

hay que hacerlo con sencillez, directamente, con un lenguaje lo más claro posible. Y para librarme de la gran 
organización industrial, elegí la cámara de mano. Después se ha hecho de ella un uso demencial, por lo cual ir a ver 
una película es como ir en barco y marearse. Para evitar esto, pero teniendo un sistema igualmente móvil, hice una 
cámara que fuera ópticamente móvil, pero bien asentada en tierra, de forma que sea imposible hacer locuras. Para 
ello empecé a pensar cómo transformar el zoom, y sobre todo sus mandos. En mi sistema hay dos motores en 
interlok que funcionan acoplados, y uno de ellos está contrafrenado para que no pueda oscilar la lente que se 
mueve y así no haya nunca efecto de zoom. Esto me permite una movilidad enorme, como un zoom que va desde 
un ángulo de 25 hasta uno de 150, lo que da unas posibilidades gigantescas. Soy yo mismo quien lo maneja, es una 
maniobra de una facilidad enorme y que permite también improvisar durante la toma, por ejemplo, si un actor no se 
coloca exactamente en su sitio se le capta con el zoom. Así se ahorra mucho tiempo y además se puede mejorar la 
interpretación del actor, que puede perder un poco el ritmo a lo largo de la escena y resultar menos convincente. La 
cámara se aproxima al funcionamiento del ojo, y se consigue así un sistema de trabajo de una participación 
inmediata y continua, porque cuando se ha organizado la escena y se empieza a rodar, se puede ver si marcha bien, 
y si no se puede intervenir.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 113 or. 

34 Rossellini: “Aujourd’hui, il y a beaucoup d’autres possibilités. Tu as davantage de liberté pour déplacer la caméra. 
Le seul problème est de ne pas faire de morceau de bravoure, de ne pas te dire: «Regarde comme je suis fort pour 
faire ce mouvement de caméra». Non, et j’insiste sur ce point. Il faut «éliminer» la caméra. La caméra peut faire les 
choses les plus difficiles sans que personne s’en aperçoive. Il suffit d’imaginer quelques simples éléments de 
transition. Par exemple, moi, j’aime tourner une scéne en un seul plan. Et dans cet unique plan j’ai besoin de tout: 
des gros plans, des réactions des autres; j’ai besoin de savoir d’où je dois filmr la scène. Les nécessités sont 
toujours les mêmes.” BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. (1990) 27 or. 

35 Quintana: “Rossellini rueda sus películas mediante largos planos secuencia coreografiados por el zoom. Ante la 
posición teórica que afirma que el montaje sirve para marcar el ritmo de la narración y el ritmo interno del film, 
Rossellini opuso la búsqueda de un ritmo natural en la puesta en escena marcado por los desplazamientos de los 
actores y el movimiento de la cámara. La mayoría de sus futuras películas televisivas evita el montaje y potencia 
los recursos de la puesta en escena. Este procedimiento permite un rodaje más rápido y reduce los costes de 
producción.” QUINTANA. A., o.c. (1995) 177 or. Hau dio Rossellini berak plano-sekuentziaren garrantziaz: 
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Baina plano-sekuentziak errodatzea nahiago izateak ez du esan nahi Rossellini-k, Bazin-ek 
bezala, “plano debekatuetan” sinisten zuenik, hots, ehiztaria eta ehizatua azaltzen badira biak 
batera azaldu behar dutela, tartean errekurtso planoak sartzea tranpa kontsideratuz. Rossellini-k 
erantzuten du bere helburua ez dela “ikuskizuna” egitea, historia sinesgarria egitea baino. Eta 
bere filmean tigrearen ihesa azaltzeko erarik errazenean filmaturiko planoen bidez eraikitzen du 
sekuentzia.36 

Bestalde plano-sekuentziak nahiago izanda plano horiek mugimendua izan dezaten arduratuta 
dago Rossellini, enkuadre bakoitzak ez omen du lau edo bost segundu baino gehiago iraun 
behar, irudiak etengabe aldatzen egon behar omen du interesa sortzeko.37 Bere anaia Renzo-k 
dioen bezala plano-sekuentzia luzeak filmatu arren inpresioa mugikortasun etengabearena da, eta 
hauxe da hain zuzen Rossellini-ren estiloa osatzeko modua, sinpletasunarekin zerikusia duena, 
eta anaiak filmaren esanahiekin erabat lotzen duena, esanez egilearen kristautasunak bideraturiko 
forma dela.38 

                                                                                                                                                
“Rodamos siempre planos-secuencia y, por tanto, el montaje se reduce al mínimo. Esta gran movilidad óptica me 
permite basar todo en la organización de la escena, y para ello se debe conocer el ambiente en que se sitúa. Ante 
todo, hay que establecer este ambiente. Normalmente, se hace un plano de lejos, en el que se ve el decorado; luego 
entra el actor, se corta más cerca del actor, se le sigue, etc. Con el travelling óptico no son necesarios todos estos 
cambios de plano. Todo está ligado y nace en el contexto de la escena, que debe tener un cierto desarrollo y un 
cierto significado. Debo saber exactamante dónde se encuentran los actores y comunicar unos temas muy precisos. 
Con esta movilidad puedo darlos unidos.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 113-114 or. 

36 Rossellini: “Si se quiere hacer la historia más creible, es mejor, lógicamente, mostrar a los dos en el mismo plano. 
Pero si es creible por otros medios, no veo por qué hace falta usar una técnica particular. Todo depende de lo que se 
pretenda conseguir. Yo no quiero hacer un espectáculo. Desde su punto de vista, Bazin tenía ciertamente razón. Se 
trata de crear una sensación, la sensación, es cierto, es más fuerte si se muestra el tigre y el hombre al mismo 
tiempo. Pero mi historia no tenía necesidad de sensación. Recuerden cómo empieza el episodio: un largo 
«travelling» en la jungla, durante el cual se oyen el canto de amor de los tigres. No era necesario ver los tigres. Los 
muestro para subrayar un poco.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 116 or. 

37 Rossellini: “Il y a une foule d’élements à mettre ensemble, les uns après les autres, parce qu’on ne peut pas rester 
sur une image plus de trois ou quatre secondes. L’image doit changer sans cesse pour susciter de l’intérêt, pour 
qu’on soit pris par le film. Essaie de faire un pari avec toi-même. Essaie de te dire: «Bien, chaque situation, c’est-
à-dire chaque cadrage ne doit pas durer, disons, plus de quatre ou cinq secondes.» Si tu essaies de faire cet 
exercice, tu dois inventer quelque chose toutes les cinq secondes, tu dois obliger la caméra à faire un autre 
mouvement, à découvrir quelque chose d’autre. C’est un excellent exercice pour inventer.” BERGALA, A., eta 
NARBONI, J., o.c. (1990) 27-29 or. 

38 Renzo Rossellini: “El creador es, al mismo tiempo, un técnico de incomparable valor. La cámara de Roberto 
Rossellini no es confundible con otras. Es capaz de realizar, de hecho, minutos y minutos de visión, sin cambiar de 
encuadre pero con un sentido de dinámica tan imponente que hace nacer en el espectador sensaciones de perpetua 
movilidad. De este modo de ver, de retratar, de realizar, nace la parte más noble y más exquisita de la obra de arte; 
nace, es decir, el estilo. El estilo que, por sí mismo se hace modelo y al hacerse modelo se convierte en clasicismo. 
La obra de Roberto Rossellini tiene una meta concreta: la simplicidad como punto de llegada. Es una simplicidad 
franciscana. En otras palabras significa humildad. La humildad del servicio evangélico que es la última poesía de 
una poesía inabatible: la del cristianismo.” ROSSELLINI, Renzo, “Rossellini, como hombre y como realizador,” 
hemen aipatua: LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 168 or. 
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Arazo hauekin lotuta dago baita ere Rossellini-k egiten duen lehen planoaren erabilera oso 
urria. Alde batetik plano mota horren erabilerak muntaketa lana gehitzen du. Bestetik 
protagonismoak indartzen ditu, eta beharbada egileari ez zaio interesatzen ikusleak identifikazio 
oso indartsuak senti ditzan, edo beste era batera esanda, Rossellini-k ez du askorik maite 
dramatizazioari indar handiegia ematea, egiatik (errealitatetik) urruntzen delakoan.39 Eta azkenez 
aktore ez-profesionalak erabiltzeko moduarekin lotuta ere egon daiteke puntu hau. Honelakoetan 
zailagoa da aktoreentzat emozio batzuen espresioa. 

Badirudi India filmean Rossellini-k erabat jarraitu zuela sistema hau: Plano-sekuentziei buruz 
badira, adibidez, 26 plano gutxienez minutu erdi irauten dutenak. Eta lehen planoei buruz bakar 
bat ere ez dagoela esan dezakegu, egon daiteke bateren bat jendea kameraren aurretik pasatzen 
edo, baina ez protagonistaren batena, eta gainerakoak elefanteenak edo izan daitezke. 
Protagonistaren lehen plano bakarra laugarren episodioko tximinoarena izan liteke, bere jabe 
hildakoaren ondoan agertzen denean. 

12.2.3 Egitura 

12.2.3.1 Egitura narratiboa 

Filmak egitura narratiboa du, lau historia kontatzen dira bertan, bakoitza bere 
protagonistekin, eta neurri batez dramatizazioa bilatuz. Historia horiek fikziozkoak dira, nahiz 
eta autoreak esaten duen “probableak” direla, bere inguruan entzundako gauzak kontuan hartuz 
imajinatu baitzituen.40 Horrela, batek baino gehiagok dokumental honek duen elementu 

                                                 
39 Rossellini: “La dramatización, la búsqueda de los efectos, se aleja de la verdad. Ahora bien, si nos mantenemos 

próximos a la verdad, es difícil buscar efectos. Si queremos hacer algo lo más útil posible, debemos eliminar 
cualquier falsificación e intentar librarnos de las tentaciones de falsear la realidad.” LLINÁS, Francisco, MARÍAS, 
Miguel, DROVE, Antonio, eta OLIVER, Jos, “Una panorámica de la historia”, Nuestro cine, 1970, hemen aipatua: 
QUINTANA, A., o.c. (1995) 27-28 or. 

40 Rossellini-k telebistako elkarrizketan: “Comment le film est-il construit? Il y a une partie purement documentaire, 
mais j’ai cependant évité de montrer tout ce que visitent habituellement les touristes, les monuments, etc. Mon 
regard s’est posé sur tout, sur les rues, sur l’aspect des gens, sur la vie quotidienne la plus élémentaire. Il y a aussi 
de courtes histoires, un peu romancées parce qu’elles sont probables, elles ne proviennent pas seulement de 
l’imagination, mais de ce que j’ai entendu autour de moi, de ce qu’on m’a raconté, plus ou moins, et j’ai construit 
le film avec ces quatre brèves histoires qui sont mêlées aux éléments documentaires.” BERGALA A., eta 
NARBONI J., o.c. (1990) 26 or. 
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desberdinen nahastea aipatu du.41 Historia horietako bakoitza minimora gutxituta dago, elementu 
esentzialak azaltzen dira bakarrik.42 

Gorago esan dugun bezala Rossellini-k ahal duenik gehien sinplifikatzen du kontakizuna, eta 
horretarako ez du inolako arazorik elipsi handiak egiteko. Nabariena seguruen baten lehen 
episodioan gertatzen da, elefante zaindaria kinkailariaren alabarekin ezkondu ondoren (Guarner-
ek dioen bezala “tipismoari” kontzesiorik egin gabe) hamar hilabeteko jauzia egiten da, eta 
elefantea ta emaztea biak haurdun aurkeztu.43 

12.2.3.2 Egitura dramatikoa 

Historia bakoitzaren egitura dramatikoa narrazioak edo “voice-over” batek enuntziaturiko 
diskurtsoaz artikulatzen da, hemen narratzailea saiatzen da Indiaren egoera globala azaltzen, edo 
beste testuinguru baten sartzen, eta ondoren hasten da lehen pertsonan egindako narrazio bat. 
Narrazio honetan kontatzen zaizkigu protagonista bilakaturiko pertsonaien barruko emozioak, 
elementu minimoz dramatizaturiko egoeran. Quintana-k dioenez kameraren ikuspuntuak beti 
funtzionatzen du kanpotik, baina pertsonaien begirada harrapatzeko borondatea dago eta egoera 
bakoitzean denboraltasun bat sortzeko ardura, azkenean errelato bat artikulatzen utziko duena.44 

Une batzuetan lehen pertsonako narrazioa desagertu egiten da, bertsio zuzenean 
errepresentaturiko eszena batzuei bidea emanez, jatorrizko hizkuntzan, eta horrela dokudramaren 
estiloko zerbait sortzen da, nahiz eta inoiz ez den konkretatzen. Hemen errealitatea ez dago 
bizitzaren kaosetik zuzenean jasota, aldiz ordenatuta dago diskurtso bat eraikitzeko asmoz. 

Dramatizazioaren eraikuntzan gehien nabarmentzen dena azkena da, tximinoaren historia 
dakarrena. Bestalde aurreko hiru kontakizunetan giza harremanez hitz egiten bazen, hemen 
aldatu egiten da gaia. Hala ere, tximinoaren historia honek balio du erlazio humanoen 
zailtasunaz fabula bat egiteko.45 Episodio hau bereziki dramatikoa da animaliak duen 

                                                 
41 Oliver eta Guarner-ek: “A lo largo de una obra que hace estallar todas las convenciones, Rossellini ha mezclado, 

para asombro de los aplicados escolares dispuestos a clasificar las películas en géneros y categorías, el humor con 
el drama, la crónica directa con la reflexión histórica, sesudas elaboraciones filosóficas con rápidos esbozos 
autobiográficos.” OLIVER, J. eta GUARNER, J. L., o.c. 6 or. 

42 GUARNER, J.L. o.c. 118 or. 
43 GUARNER, J.L. o.c. 116 or. 
44 QUINTANA, A., o.c. (1996) 265 or. 
45 Quintana: “El seguimiento de la mona abandonada se convierte en una especie de fábula espiritual, marcada por 

una cruel visión de las relaciones humanas.” QUINTANA. A., o.c. (1995) 182 or. 
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inkonszientziagatik, baina aurrera jarraitu behar du, samurtasunerako edo horrorerako ardura 
handirik gabe.46 

12.2.3.3 Egitura asoziatiboa 

Ikertzaile batek baino gehiagok aipatu du filmaren egitura asoziatiboa, dauden eraketa 
narratiboak beste horrelako baten menpe egongo balira bezala. Horrela, film honek Entzun 
Britainiari filmaren antza izango luke. Forma orokor asoziatiboa izango luke, ideia batzuen 
espresiorako egina, eta kontakizunak horretarako aitzaki bihurtuak egongo lirateke. Horregatik 
legoke, besteak beste, hain ardura gutxi historia horien eraikuntza zehatzerako, edo 
dramatikotasun indartsua lortzeko. Filmak forma asoziatibo orokor hori muntaketa asoziatiborik 
erabili gabe eraikiko luke, eta horregatik Guarner-ek India Eisenstein-en Urria filmarekin 
konparatzen du esanez, “muntaketa errekurtsoak” erabili gabe ere Rossellini-k aberastasun 
handiagoko asoziazioak lortzen dituela.47  

Honekin lotuta dago Rossellini-ren kontzeptu bat, «ideia esentzialarena», Eisententein-ek ere 
garatu zuenaren bidetik.48 Irudiak ideien errebelatzaile izan daitezen nahi du egileak, irudiek 

                                                 
46 Guarner: “En el último episodio, que se abre bajo el signo del agua para pasar luego a una región desértica, un 

hombre cae fulminado por el sol, lo que deja perplejo a su pobre mono, incapaz de comprender lo que acaba de 
ocurrir. El dramatismo de la situación aumenta por la inconsciencia del animal, que trata de despertar a su dueño al 
que cree dormido, mientras los buitres planean más bajos cada vez sobre ambos. Pero, como en Paisà, no hay 
tiempo para enternecerse ni para horrorizarse; se pasa bruscamente a una feria campesina en la que el mono 
representa su número, él solo, y recibe por su trabajo unas monedas, cuyo significado y utilidad ignora. Por la 
noche intenta reunirse en un templo con los monos salvajes, pero es rechazado porque lleva todavía consigo el olor 
humano. Un solo plano de gran belleza, centrado en la mirada del animal indeciso, expresa todo su conflicto. La 
conclusión es también rápida y brusca: el mono Dulip, acompañando a un nuevo dueño en una feria, contempla a 
otro mono vestido que da volteretas en un trapecio... La riqueza de los temas evocados en un instante es tan grande 
como en el episodio precedente, pero la rapidez de las transiciones provoca cierto vértigo.” GUARNER, J.L. o.c. 
117-118 or. 

47 Guarner: “La unidad de los temas abordados y la disparidad de los materiales tratados hacen pensar 
irresistiblemente en la inmensa operación sintética de Octubre. Aunque India no utiliza los estrictos recursos del 
montaje, por lo menos en su sentido tradicional, la película es conceptualmente más elaborada todavía que la de 
Eisenstein; con una deliberada pobreza de medios, Rossellini logra asociaciones de mayor riqueza y complejidad 
que Bresson y Resnais.” GUARNER, J.L. o.c. 118 or. 

48 Quintana: “En India aparece, por primera vez, la idea de la imagen esencial que podemos encontrar -heredada de la 
pintura- en otros cineastas como Eisenstein, pero que en el caso de Rossellini no es más que una aplicación de las 
reflexiones del filósofo checo Comenio sobre las posibilidades pedagógicas de la imagen. Comenio consideraba 
que la dificultad de aprendizaje provenía de que las cosas no se enseñaban a los alumnos por visión directa, sino 
mediante aburridísimas descripciones. Comenio reivindicaba el método de conocimiento a partir de la experiencia. 
Al situar la cámara ante una realidad con la intención de informar, Rossellini se propuso materializar en celuloide 
su experiencia de visión directa. La imagen que busca es la imagen que contiene los elementos informativos 
básicos. En India y en la mayoría de las películas que realizó posteriormente para televisión, las imágenes buscan 
la esencialidad informativa.” QUINTANA. A., o.c. (1995) 176-177 or. 
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balore kognitibo handia eduki dezaten.49 Horregatik dio Rossellini-k filmetan fotograma 
bakoitzean hamar gauza sar daitezkeela batera,50 eta autore hau gai da edozein xehetasun 
unibertso osoaren kontzepzioaren sinbolo bihurtzeko.51 

Sintesia egiteko gogoak zinegilea eramango du gardentasunaren eskakizunean oinarritutako 
zinemaren bisio bat planteatzera, non irudiek ideien transmisioa duten funtziotzat. Rossellini 
hasten da pentsatzen zinema ideiak komunikatzeko ibilgailu bilaka daitekeela. Quintana-ren 
ustez ardura hau paradoxa batez bildua da India filmean, edertasun plastiko handia ere 
baduelako. 

Laburtuz, Lamet eta Pelayo-k ere dioten bezala, autoreak egunerokotasunean murgildutako 
errealitate bat eskaintzen digu bere sakoneko esanahia gardentasunez espresatzeko moduan, 
egunerokotasun guzti hori beste gauza orokorragoa adierazteko bidea besterik ez baita.52 

12.2.4 Muntaketa 

12.2.4.1 Muntaketari buruzko pentsamendua 

Eszena-jartzeaz hitz egin dugunean esan dugu Rossellini-k ez diola garrantzi handirik ematen 
muntaketari, beraren arabera ez dela esentziala. Esaten du ez diola interesatzen “zinemaren 
hizkuntzak”, hots, muntaketa ardatz moduan hartzen duen pentsaera zinematikoa, adibidez 
Vertov-en iritziz hain garrantzizkoa zena, baina bestalde ez dio ardura kontinuitate konbentzioak 

                                                 
49 Quintana: “Aquesta idea comporta el redescobriment de l’alt valor cognitiu de les imatges, davant les quals 

l’espectator s’ha de trobar amb el deure d’interrogar-se sobre el perquè de cada cosa. A partir d’aquest moment, la 
preocupaciò clau del cinema de Rossellini serà perseguir la imatge essencial que sintetitzi el màxim d’informació 
possible.” QUINTANA, A., o.c. (1996) 264-265 or. 

50 Rossellini: “La seule chose que le film possède en plus, c’est la possibilité de mettre dans un seul photogramme dix 
choses à la fois. Il n’est pas besoin d’être analytique dans le cinéma-tout en l’étant.” HOVEYDA, F. eta RIVETTE, 
J., o.c. 4 or., hemen aipatua: QUINTANA, A., o.c. 265 or. 

51 Qintana: “India, matri buhmi posa en evidència la gran capacitat de síntesi de Rossellini. Cada petit detall, cada fet 
d’aparença intranscendent es transforma en simbol d’una determinada concepció harmònica de l’univers.” 
QUINTANA, A., o.c. (1996) 263 or. 

52 Lamet eta Pelayo: “Sin tomar partido, sin forzar la realidad, el autor se limitará a ofrecérnosla pero -esto es 
importante- con la suficiente transparencia para que adivinemos su contenido, para que entremos en él «dentro» de 
su cotidianeidad, de su insignificancia, pues en esta última se oculta paradójicamente el misterio de su sublimidad. 
Más allá de los rostros de sus actores profesionales o improvisados, más allá de un decorado, un acercamiento de la 
cámara, la postura de una luz o un puñado de compases musicales, hay otras fuerzas, otras presencias, otras 
corrientes profundas. Rosellini no las presenta. Se limita a una fenomenología de la realidad aparente..., pero con el 
suficiente amor para que de ahí, al conjuro de un arte identificativo, reluzca por transparencia, el espíritu oculto.” 
LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 26-27 or. 
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ez jarraitzeak, ohiko “raccord-ari” garrantzirik ez emateak.53 Esaten du soinurik gabeko garaian 
muntaketak bazuela garrantzia, orduan bera bakarrik izan zitekeelako zinemaren “hizkuntza”, 
baina soinuaren garaian muntaketak zentzua galdu duela neurri handian dio.54 

12.2.4.2 Kontinuitatezko muntaketa 

Funtsean Rossellini-k erabiltzen duena kontinuitatezko muntaketa da. Batzutan kasu handia 
egiten die “raccord-ei”, mugimenduan oinarrituz, edo keinuren baten, denboraren eraikuntza 
argia sortuz. Askotan espazioa ere ondo sortzen du, baina ez planoen muntaketaren bidez, plano-
sekuentzien bidez baizik. Begiraden jokoak, plano-kontraplanoaren formulak, ez du inportantzia 
handirik film honetan. Hau dela ta, bere kolaboratzaile batek esan zuen Rossellini-ren ustetan ez 
zela ezer ere asmatu Lumière-ren garaitik hara arte ematen zuela.55 

12.2.4.3 Muntaketa irregularra 

Azpimarratzeko gauza da egileak film honetako alde askotan ohi bezala erabiltzen dituela 
montatzeko modu asko, baina zenbaitetan ez dio batere axola konbentzio haiekin hausteak. Ez 
dio axola zenbait planoren Eszena-jartzea onena ez izatea: Tximinoaren episodioan oso 
nabarmen gertatzen da tximinoa lotuta dagoela, bere kate luzea ez baita ia inoiz solte ikusten, 

                                                 
53 Rossellini: “..., el montaje es algo que me irrita, y no lo considero necesario. Quiero decir el montaje en un sentido 

clásico, el que se aprende como arte en las escuelas de cine. Seguramente era esencial en el cine mudo. Un film de 
Stroheim no existiría sin montaje. Stroheim ensayaba diez soluciones para ver cuál era más eficaz. Se trataba de 
construir un lenguaje propio del cine, un lenguaje considerado como vehículo, no como lengua poética. Hoy esto 
no es necesario. Claro es que en mis films hay un lado de «montaje»: se trata de utilizar bien los elementos, pero no 
de lenguaje. Mi montaje no obedece a ninguna línea preconcebida. No medito nada. Lo que tengo es una cierta 
rapidez de observación y me baso en las cosas que veo. Siempre sé que si los ojos se dirigen a ciertas cosas, es que 
son válidas. No hago filosofia sobre esto... No, verdaderamente no aspiro a un montaje tradicional con las cosas 
siempre en movimiento. Y me trae sin cuidado llegar o no al final del movimiento para buscar el «raccord» con el 
plano siguiente. Cuando he mostrado lo esencial, corto: basta con eso. Bastante más importante que el «raccord» es 
lo que hay en imagen. Si se contempla mi montaje con ojos de cineasta comprendo que no guste, pero creo que no 
es necesario en absoluto mirarlo con ojos de cineasta.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 115-116 or. 

54 Rossellini-k hau erantzuten dio Bazin-i: “No sé si hoy el montaje es tan esencial como antes. Creo que debemos 
empezar a ver el cine de una forma diferente y abandonar todos sus tabús. En un principio, el cine fue un 
descubrimiento técnico, y se sacrificaba todo a la tecnologia, incluso el montaje. Más tarde, en el cine mudo, el 
montaje tenía una significación precisa, porque era el lenguaje. Del cine mudo, hemos heredado este tabú del 
montaje, pero actualmente el montaje ha perdido buena parte de su sentido anterior. Es con la cámara con lo que el 
autor puede aportar su propia observación, su propia moral, su visión particular de las cosas.” BAZIN, André, 
“Cinéma et Télevision”, France Observateur, 442 zb., 1958ko urriaren 23a, hemen aipatua: QUINTANA, A., o.c. 
(1995) 26 or. 

55 Jean Gruault: “La estética rosselliniana entronca directamente con el cine de Auguste Lumière, es como si nada 
hubiera existido desde entonces. Todo lo que se cree haber descubierto, el montaje, la utilización del campo-
contracampo, todos los procedimientos técnicos, Rossellini no los utiliza en absoluto, no le interesan en absoluto, 
no le parecen útiles para expresarse.” OLIVER, J. eta GUARNER, J.L. o.c. 37 or. 
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begibistan dago planotik kanporako zerbaiti lotuta dagoela. Ustez tximinoa libreen dagoenean 
ere bere katea nonbaitera luzatuta dago. Bestalde, episodio honi hasiera ematen dion planoan, 
tximinoaren jabea era baldarrean erortzen da lurrera hilda dagoela adierazteko (443 planoa). 

Agurea eta tigrearen episodioan ere bada horrelako detaileei buruzko ardura eza. Agurea eta 
bere oihaneko irudiak eta zenbait animalienak kalitate oso desberdinekoak dira. Tigreak, 
ahuntzak, basurdeak azaltzen direnean badakigu 16 mm.tan eginak direla, besteak 35ean eginda 
dauden bitartean. Rossellini ez da arduratzen kalitate desberdintasun hori justifikatuko lukeen 
zeozer filmean sartzeko, beste autore askok egin ohi duten eran. Agian, hauxe da esanahia 
azpimarratzeko modu bat: ikusleak akats horiek susmatzean suposatu behar du apropos eginak 
direla, eta beraz egileari zeozerk gehiago ardura diolako jarri dituela horrela. 

Rossellini-k ez du ardurarik planoak errepikatzeko ere, gainera elkarrengandik hurbil 
muntaketan, inolako justifikaziorik bilatu gabe. Hau gertatzen da, adibidez, oihaneko travelling 
batekin. 344 eta 346 planoetan plano berberaren zatiak errepikatzen dira. Beste leku baten, baina 
era agian justifikatuago batez, egunsentia adierazteko horizontearen silueta azaltzen den 
planoaren zati bat errepikatzen da (347 eta 350 planoak). 

12.2.4.4 Muntaketa estilo desberdinak sekuentziaka 

India filmean muntatzeko modua oso desberdina da hasi eta amaitu egiten duten 
sekuentzietan -filma enkuadratu egiten dutenak- eta barrukoetan. Hau dio Brunette-k: 

“Dinamika azkarra sortzen da berehala hasierako sekuentzia eta barruko sekuentzien artean: 
lehenean ebaki azkarrak, zoom-ak, eta kamera mugimendu ziztu bizikoak daude, Bombay-ko 
hiriko bizitza jasotzeko egokiak, eta besteetan herrietako bizitza hartzeko astiroago doazen 
planoak, batez ere plano orokorrez, erdiko planoez eta ebaki ahalik eta gutxienez osatuak. 
Berebiziko, filmak azaltzen duen mugimendu fisikoa bi modutara erregistratzen da, lekuen arabera. 
Haserako sekuentzia urbanoan muntaketaren bizitasun artifizialaz transmititzen da. Leku 
naturalagoetan mugimendua dagoenean, txorien hegazkadak eta tximinoen korrikak oihanean 
esaterako, azpimarratu egiten dira, esanguratsu, panoramiken bidez jarraituta.”56 

Brunette-k dioenez haserako sekuentziako muntaketa azkar horrek prozesuan filmatzaileak 
berak izandako betekizuna ere azpimarratu egiten du, Eisenstein-en muntaketa estiloa 
gogoraraziz, Rossellini-k bere haserako filmetan gehiago jarraiturikoa.57 Baina hau azken baten 

                                                 
56 BRUNETTE, P., o.c. 198 or. 
57 Brunette: “The dynamic between the framing sequence and the internal sequences also underlines the presence of 

the filmmaker in the whole process. In the opening sequence of India, a thoroughly un-Rossellinian style of editing 
assails the viewer: the cutting is ever faster, and more self-conscious, than it was in the early La nave bianca, so 
indebted to Eisenstein. While the voice-over bombards us with facts, the very presence of the massive statistics, 
despite their “objectivity,” paradoxically seems to underline the fact that they were compiled and put together by 
someone, and thus from a particular point of view. At the same time, the visuals jump along quickly, often cutting 
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ikertzaile bakoitzak muntaketari buruz duen ideologiaren gauza da. (Ikus muntaketaren 
ideologiak Kameradun gizonaren “muntaketaren” kapituluan) 

12.2.4.5 Planoen ezaugarri batzuk 

Filmak 1:23’19 irauten du, eta 585 plano ditu, orokorrean batez beste plano bakoitzak 8,5 
segunduko luzera izanik. Hala ere, diferentzia oso nabarmenak daude, gorago aipatu bezala, 
filma enmarkatu egiten duten sekuentzietako planoak eta barruko episodioetako planoen artean: 

Hasiera eta amaierako sekuentziak: 4’9” okupatzen dute denboran eta 77 plano dira, batez beste 
plano bakoitzak 3,2 segundu iraunez. 

Barruko lau episodioetako sekuentziak: 1:19’16” denboran, eta 508 plano. Batez beste bakoitzak 
9,3 segunduko luzera. 

Honek gorago aipatutako muntaketa estilo bikoitzarekin kointziditzen du: Hasierakoa eta 
azkena muntaketa-sekuentziatzat har ditzakegu, eta, aldiz, barrukoak plano-sekuentzia ugari 
duten atalak dira. Ondoren planoen ezaugarrietan inportanteak diren parametro bitan fijatuko 
gara: Konposizioa eta mugimendua. 

12.2.4.5.1 Konposizioa 

Azpimarratzekoa da planoa horizontalki banatzeko joera konposizioaren arloan. Bigarren 
episodioan, ur presako langilearenean batez ere, lerro horizontalen konposizioa oso kontuan 
hartuta dago: plano askotan irudia horizontalki zati bitan banatuta ikusten da, ia erdi bi berdin-
berdinak eginez, edo alde batetik heren bat eta bestetik bi utziaz, eta beste askotan planoa hiru 
zatitan banatzen duten lerroak ikusten ditugu, gutxi gora-behera planoaren herenak kontuan 
hartuz. Dagoen episodioan elementu honek esanahi berezia ere jaso dezake: zerua eta lurra 
banatzen (edo biltzen) dituen marra da, protagonista hor ikusten dugu behin baino gehiagotan 
marra hori gurutzatzen bezala, edo beste batzutan lakuko ura eta zerua banatzen du, edo zerua, 
ura eta lurra, bainu erritualaren planoan ikusten den bezala (321 planoa). Beraz honek izan 
dezake zerikusirik bizitza eta heriotzaren arteko loturak, eta lurra eta zeruaren artekoak 
sujeritzeko. 

Sekuentziako azken planoak ere horrelako konposizioa du: kamerak panoramika egiten du eta 
bidearen bordilloak erdi bi egiten du irudia, eta ematen du haren gainetik doala langile ilara 
siluetatu bat buruan otzareetan zama eramanez. 

                                                                                                                                                
in perfect unison with the verbal sound track (for example, in the exciting series of quick cuts that accompanies a 
string of rhyming verbs), further underlining the presence of a mediating mind. In the inner sequences, on the other 
hand, there are moments of quick cutting when the narrative demands it, but the sequences are primarily composed 
of long-take shots by an absolutely immobile camera. Here we see simple acts, like the ritual bath of a young 
engineer, or the attachment of a log to a chain, then the chain to an elephant.” BRUNETTE, P., o.c. 198-199 or. 
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12.2.4.5.2 Kameraren mugimendua 

Kamera mugimendu etengabea dago, panoramikak eta travelling-ak batez ere, hasierako 
sarrera sekuentzian mugimendu oso azkarrak izanik, eta barruko lau episodioetan suabeak eta 
luzeak denboran. Plano-sekuentzietan beti dago edo kameraren mugimendua -panoramika 
horizontalak eta bertikalak, travelling-ak, edo irudi barruko objektuen mugimendua, pertsona, 
animalia zein kotxeena.58 

12.2.4.6 Komentarioa 
Sarrera 

3”59 Mendebaletik datozenentzat Bombay da betiko Indiarako sarrera. 

Heldu baino ez euforiak hartzen gaitu. 

Atentzioa deitzen duen lehen gauza jendetza da. 

Hamarnaka, ehunka, milaka, hamar milaka, ehun milaka. 

Milioika lagunen jarioa ibaiaren korronte amaigabea bezala, 

ez dituzte aldatu edo hondatu musulmanek, pertsiarrek, kolonizatzaile ingelesek eta beste batzuek 
utziriko aztarnak.  

38” Eguzkiak, itzalak, haizeak, sikateak eta monzoiek itxura berezia eman diete gizon eta 
emakume hauei, erlijio eta arraza desberdinetakoei, 

haien artean nahasten direnak, nekazariak eta hiritarrak, eta kastak. ¿Zeintzuk diren kasta hauek? 
Brahman-ak, kultuaren zaindariak, gerlariak, vaishya edo merkatariak, eta shudra edo langileak. 

Kastak talde etnikoen arabera osatu ziren, bertakoak, arianoak, pertsiarrak, musulmanak eta 
hainbeste promiskuitateren loturetatik irtendakoez. 

1’12” Hizkuntza kontaezin entzuten da gainezka dauden kale hauetan. Indostanekoa, bengalakoa, 
assamita, magadharatia, (...). 

Jende baketsuaren isuria, eta baketsu bihurtutako gerlariena. 

1’39” Durbante doratua daramaten hauek ismaeldarrak dira, antzinako asaltoko tropa musulmanak, 
garai batean “ashishin” deituak, hortik baitator ‘asesino’ hitza. Ismaeldarrak orain lasaiak eta 
langileak dira. Elementu heterogeneo hauen nahastea, giza nahaste hau, elementu heterogeneoen 

                                                 
58 Bergala eta Narboni: “Ce qui frappe dès les premières séquences, c’est que la caméra de Rossellini est presque tout 

le temps en mouvement (il y a un bref travelling en voiture dans Bombay); elle film en panoramique les bâtiments 
et les rues, les paysages, les sculptures, elle suit des gens et tout spécialement aussi -des animaux. Comme ces 
mouvements ne sont pas entièrement hasardeux, mais suivent au contraire un rythme intérieur -voire le créent eux-
mêmes-, un sentiment de flottement naît chez le spectateur, comme s’il volait sans pesanteur dans un monde 
prodigieux où tout, hommes, animaux et plantes, mais aussi la technique creé par l’homme, constitue une unité 
indissoluble.” BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. (1990) 124 or. (Jatorriz Rudolph Thome-ren komentarioa) 

59 Denbora jartzen dugu, zein unetan hasten den komentarioa aipatuz.  
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promiskuitate honek herri indiarra osatzen du, lur osoko herririk toleranteena. Arkitektura hau ere 
toleratzen da, baina hobetzen saiatzen dira. Tolerantziazko izpiritu honek gogoa prestatzen du 
esperientzia eta eboluzio guztietarako arrazazko aurreiritzirik gabe, edo ezaugarri etnikodun 
hondamenik gabe. 

2’17” Jendetza hau munduko beste herri guztiak bezala dibertitzen da. 

Noriak 

Haizezko birakariak 

Batetik bestera dabiltzan musikariak 

pilotak 

errotatxoak 

eta zoriontsu ugaltzen da. 

Artisau perfektuak dira. 

2’43” Eta aldra honek eusten 

eramaten 

gainean hartzen 

zama eroaten 

eusten 

mugitzen 

garraiatzen 

transferitzen 

eta lekuz aldatzen ditu gauzak. 

3’07” Paseoan egiten dute 

hausnartzen 

lo egiten 

amets egiten 

eraikitzen 

lan egiten 

metodo modernoak hartuaz 

edo metodo tradizionalez baliatuz. 

Herri indiarra milurteko tradizioak zuzentzen du 

bakea nahiago duena gerra baino 

tolerantzia intolerantzia baino 

inor konbertitu nahi ez duen herria. 



India, Matri Buhmi 
 
 
 

393 

Lehen episodioaren sarrera 

3’55” Baina Indiarik jatorrena 

bere 580.000 herrietan bizi da. 

Lurrazalaren hogeigarren partean, 

munduko biztanleriaren seitik bat bizi da han. 

Errealitate dramatiko hau da India modernoaren motorea. 

Indiarrak natura ezagutzen du 

badaki haren parte dela 

haren sekretuak ezagutzen ditu 

legeak 

bere fruituak erabiltzen daki. 

5’02” Tenpluetan bizitzaren irudiak 

badirudi jai handi bilakatzen direla. 

Herri batek bizitzaz sentitzen duen maitasun erabateko eta zoroaren espresioa da. 

6’27” Hiri santu bat, Madurai. Bere tenpluen arkitektura arranditsuak gailen jartzen du. 

7’02” Elefante hau zeremonia erlijioso baterako ekarri dute. 

7’29” Caratur-eko oihan handi honetatik dator, 

han ekiten dio lanari eta han bizi zen lehenago basati, 

han harrapatu zuten eta hezi. 

Elefantea Indiako “bulldozer-a” da. 

9’41” Indiarra naturaren parte da neurri hain handian, 

non lortu duen elefantea bere lanerako laguntzaile egitea. 

Elefante-zaindaria 

13’37” Elefante batek egunean hiru ordu lan egiten du, 

7etatik 10etara. 

Gero bero larregi egiten du berarentzat. 

Aldiz, “mahout-ek” edo elefante gidariok 

ez dugu batere astirik atsedena hartzeko egun osoan. 

15’25” Lanaren ostean bainua. 

Hori bai dela ikustekoa, 

elefanteak lanean hiru ordu igarota bustialdia hartu behar du, 

eskuila dezaten 
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garbitu 

sikatu 

mimatu 

laztandu 

eta azkenean, zimitzak kendu. 

17’41” Bainua eta gero, gosaria. 

Elefante batek 600etik 800 kilora jaten du egunero, 

segun nolako altura eta neurriak dituen. 

18’13” Ondo gobernatu dugunean 

azkenean geuk bazkaldu ahal dugu. 

Bazkalordua zen egun batean, 

txotxongiloen talde bat etorri zen, 

oso ondo gogoratzen dut, 

hura egun inportantea izan zen nire bizitzan. 

20’19” Ez dago inoiz denborarik dibertitzeko, 

gauez ere 100 edo 150 kilo galtzu eman behar zaie, 

arroza edo gariaz nahasturik, 

eta laztandu eta mimatu. 

¡Dolce vita! 

20’46” Hurrengo egunean berriz ere ikusi nuen. 

21’41” Elefanteek egin ohi dituzten orro hauek, 

maitemintzen ari direla esan nahi du. 

Poztuko nintzateke hori gertatuz gero, 

horrelaxe bakarrik lortuko bainuke asti apur bat. 

21’56” Espero dezagun elefanteon kontua serioa izan dadin. 

Hasieran beti naiz beldur, 

emeek lotsaren sentimendu gutxiago dute, 

arrak, aldiz, erreserbatuagoak dira. 

Lehenengo arratsaldean, bainua eta gosariaren ostean, 

oihanean utzi behar dira bakarrik, 

lotsatiak dira, oso lotsatiak 

ahalketsuak, oso ahalketsuak. 
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25’01” Eta berriro ere ikusi nuen. 

25’19” Biharamunean eraman nuen elefantea, 

arbolape berdinera gosaltzera, 

eta hurrengo egunean ere berdin. 

Eskolako maisuarekin jarri nuen hitzordua, 

nire aitari eskutitz polit bat idatz ziezaion 

neskaren eskua eskatzera etor zedin. 

26’59” Eskutitzak ondo pentsatua behar zuen egon, 

handik egun batzuetara lanetik bueltan, 

nire aita aurkitu bainuen itxaroten. 

Nire kapelaz ohartu nintzen, ohitura musulmana, 

hindua naizenez eta ez musulmana 

pentsatu nuen aitak errieta egingo zidala. 

Printzipiodun gizona da, 

eta beti tratatzen nau ganoragabeko bat banintz bezala. 

Neskaren aitarekin zitatu zen, 

eta modal onak errespetatuz, 

gaizki esaka aritu ziren bakoitza bere seme edo alabaz. 

28’29” Arauek agindu bezala ospatu zen ezkontza. 

Gauez aita eta biok tenplura joan ginen, 

ezkontzaren unera arte. 

Orduan, ohiturak hala agindurik, 

ezin nuen emaztegaiarengana hurbildu, 

bera tenplura heldu zen goizeko autobusean. 

29’30” 10 hilabete pasatu dira eta emeak ezin du jada arraren laguntza jasan. 

Hau gertatzen da emeak 10 hileko haurdun daudenean. 

Dakizuen bezala haien umealdiak 20 hilabete irauten du. 

Beste eme bat etorriko zaio babesa eta laguntza ematera. 

30’44” Niri dagokidanez hauxe da nire astiaren amaiera, 

auzoko bati eskatu diot nire emazteari lagun diezaion bere amaren etxera, 

ez daukat hartaz arduratzeko denborarik, 

bera ere umea itxaroten dago eta. 
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Bigarren episodioaren sarrera 

32’10” Bere ibai handiekin Indiak Himalayaren oinetan ditu sustraiak, 

urtu egiten den elur guztiak bizitza esan nahi du, 

400 milioi gizakirentzat. 

33’03” Uretan loto-loreen edertasun lasaia sortzen da, 

aparteko erabilgarritasun edo edertasuna duena, 

ezer sakraturik badago hauxe da bat. 

Gehienen sentimendua heriotzaren aurrean hauxe da, 

gizakia hil egiten dela, 

baina amaitu ez, 

beste batengan sortzen delako berriz, 

baina inork ez dakienez norengan, gizaki guztiak neba-arrebak dira. 

Bramini batek esan zion seme hilagatik negarrez ari zen gizonari, 

«zu etsipena berbera zara, ez baitzaude zeugatik etsita, beste batengatik baino.» 

Eta abestiak hau dio, 

«sinisten dut nire anima ez dela nirea baina izadi guztia bai, eta hau honela izanik ez nago inoiz 
zoriontsuegi, baina ezta tristeegi ere.» 

34’14” Ganges ibaiak dena garbitzen du, eta naturara itzultzen ditu hildakoen hautsak. 

Benares, hiri santua, 

ibai ertz sakratuetaraino jaisten da. 

34’51” Barnealdean bizitza etengabe loratzen da. 

Aldiz, uren geldotasunak, arkitekturaren aurrean indiferente, astiro-astiro eraikuntzak irensten ditu. 

35’34 Eta hau Mahanadi erreka da, Ganges-en ia paraleloa, 

naturaren indarraren adibide bat, 

ez dago bere uren haserreari eutsi ahal dion zubirik, 

ekaitzak jotzen duenean. 

Haserre hau kontrolatzeko ahalegina egin da. 

Mahabharata-n, Indiako poema epikoan, 

eta batez ere Guida-k, 

bizitzaren filosofiari dedikaturiko liburuak, 

hau esaten du, 

hitz eta keinu bakoitza gure aurrean geratzen direla betirako, 
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ispiluan dizdiz egiten duten irudien antzean, 

eta azken judizioan, keinu guztiak errebisatuko direla. 

Gainera esaten du jakituna eta ezjakina biak direla zoriontsu. Erdipurdikoak dira zorigabekoak. 

Egia gauza guztietan dago, egia ez den gauzan ere bada zerbait egiazkoa. Gizakiaren eginkizuna 
adierazten du Karma-k. 

Hirakud-eko presa egin dute, 43 km.tako dike batekin. 

Hara heltzeko bideak egiten ari dira. 

36’44” Laku artifizial handia sortu da, 

bere nibela gorantz doa egun batetik bestera, 

zuhaitz muturrek gogoratzen dute oihana honaino heltzen zela. 

Ur presako langilea 

37’02” Harrobian 35.000 ginen, 

gogorra izan da baina lortu egin dugu, 

7 urteko lanean, 

baina niri denbora hegaz joan zait, 

Piku kolpe bat eta beste bat, 

lur zati bat eta beste bat, 

haitz bat bestearen atzean, eta zulatu egin dugu, sakondu, leundu, eraiki, ¡eta ez gutxi! 

39’02” Eta gaur ilaran nago harrobiko nagusiaren bulego aurrean, 

nire emaztea negarka ari da alde egin behar dugulako, 

gure semea hementxe jaio zen eta jakina, 

hemen ez dago ia lanik, 

beste harrobi batera bidaliko naute, 

beti behar dituzte nire moduko gizonak. 

40’33” Sinistu ere ezin da egin zenbat material behar izan den, 

hobeto izango zen autobus eta beste baliabideekin. 

¡Sinestezina da! ¡Zenbat gauza! 

41’26” Bai, harro egoteko modukoa da, 

horrelako dike bat egin izana, 

orain ez dirudi gauza handirik, 

jendeak dio, «dike bat egin dute», 

baina ezin dute imajinatu zer izan den hori. 
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Azken batean ulertzen diot emazteari, 

tristea da joatea eta guztia uztea, 

bera ez da pentsatzen hasten zer egin dezakegun oraindik, 

bizitzan ez dago dike bat bakarrik egiteko. 

42’30” 175 hildako. 

Baina lehenago, uholdeekin, biktimei monumentu bat egitekotan, 

dikea bezain handia izan beharko zuen, 

kontura gintezen. 

43’34” Argindarra. 

Magia. 

Baina guztia esplika daiteke. Guztia. 

Nahikoa da pentsatzen hastea. Ez dago magiarik. 

Dagoeneko ez da miraririk. Ezagutza. 

Magia gehiago. Misterio gehiago. Ezagutza. Ezagutza. 

Hi... 

ra... 

kud... 

Dam. 

Hirakud-eko dikea. 

Harro egoteko arrazoirik badago. 

Ez genuen ezer. 

Lur zati bat eta gero beste zati bat. 

Haitz bat bestearen atzean. 

Eta bihotza 

Bai ¡bihotza jarri dugu! 

45’22” Anai gizagaixoa, 

heriotza tristea da geratzen direnentzat, 

agian polita da naturarekin bat egitea. 

46’50” Nire emazteak eta biok 

gordelekua aurkitu dugu hemen 

Bengalako ekialdetik bota gintuztenean, 

Pakistan-eko banaketagatik. 
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Hemen jaio da gure semea. 

Hemendik goaz zeregin itzel hau burutu eta gero. 

Urek tenplu txiki hau ere estaliko dute, 

begirune osoaz. 

¿Zer da eraikin txiki hau gure dike handiarekin konparatuta? 

Gure laku sakratutxoa da laku handian galtzen dena. 

Nork imajinatuko zituen hemen nire bainu erritualak hartzean 

destinoak ekarriko zizkidan gauza harrigarriak? 

Nork pentsa zezakeen gu bezalako gizonek laku bat egin genezakeela, lehenago potxingoa besterik 
ez zegoen tokian? 

49’10” ¡Ikus! 

51’36” Gure agur jaia ondo irten da, 

baina orain bere negar plantak jasan beharko ditut. 

Eta orduan joan egin ginen. 

Hirugarren episodioaren sarrera 

54’22” Indiako mendebaleko kostaldean gorantz eginez gero, 

ur askoko lautada handiak zeharkatzen dira, 

arroza ereiteko berebizikoak, 

han ez dago metro bat lur ere aprobetxatu gabekorik. 

55’08” Indiak bere gotorlekuak izan ditu. 

Hau hiri musulmana da, harresi bi eta lau ate ditu, 

erdian herri txikitxo bat dago, 

antzinako meskita hutsik. 

Arkitektura geologiko harrigarriak. 

Agurea eta tigrea 

56’48” Nik laurogei urte ditut eta beti bizi izan naiz hemen. 

Baso honek baditu oraindik bere enkantuak eta sekretuak, 

batez ere gauez, fantasiazko soinuak entzuten direnean eta tigreen maitasun kantuak. 

57’39” Oihana da beren maitasun erritoak ospatzeko tenplua. 

Eguzkiaren lehen izpiak itzartzen nauenean 

inguratzen nauen guztia pozez lehertzen da. 

Emazteak eta biok ez dugu askorik hitz egin beharrik, 
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gure keinuak dira nahikoa, 

gure begiradak, 

gure eguneroko elkartasun aldagaitza adierazteko. 

Zenbat denbora pasatu den bata eta bestearen zereginak banatu genituenetik. 

1:00’04” Nire seme biak ezkonduta daude, 

eta goizero errainetariko batek, 

loreak ekartzen ditu jainkoei betiko omenaldia egiteko. 

Emaztea, beste guztiok bezala, oso debotua da, 

eta goizero Jainkoari eskerrak ematen dizkio tradizioak dioen bezala. 

1:01’14” Nik jada ezin dut lanik egin nire adina dela eta, 

semeek egiten dute nire ordez, 

ez daukat haiei kontseiluren bat ematea beste lanik, 

bakarrik bizitza kontenplatzeko beharrizana daukat, 

eta horretarako leku bat besterik ez daukat munduan, 

asetzeko modukoa: oihana. 

Nire behiak maite ditut, patari eder eta indartsuak dira, 

neurekin eramaten ditut beti. 

Emakumeek egunero dituzte zeregin berberak. 

Nik oihanean, 

naturaren presentzia nabaritzen dut oso indartsu. 

Eta iruditzen zait geldiro-geldiro berarekin bat egiten dudala.  

Sarritan ikusten dut hemen bizi den tigre emea, 

hark pentsatzen du gizakiak tontoak direla, neu aurrena, 

ezin dut beldurra kendu, 

ezer ez didala egingo jakin arren, 

axolagabe urruntzen da. 

1:05’02” Behin oihanean nengoela neure behiekin, 

gogoratzen dut zigarrotxo bat erre nahi nuela, 

tabakoarena da geratzen zaidan ahulezia bakarra, 

halako batean zarata ezohikoa entzun nuen, 

hiru kamioi ziren, 

kuriositateak eramanda herrirantz joan nintzen, 
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burdin meatzen bilatzaileak ziren, 

sarritan entzuna nuen burdinaz hitz egiten, 

baina kontua dela uste dut. 

Hurrengo egunean motor bat jarri zuten martxan, 

hondamendi handia izan zen, 

Porrotak basoko animalia guztiak jarri zituen ihesean, 

arantzurde berekoi eta memeloak geratu ziren bakarrik, 

Baina oihanaren itxura aldatu egin zen, 

naturaren oreka hautsi egin zela, 

sentitu nuen. 

1:07’52” Oso azkar konturatu ahal izan nuen, 

gertakizun hori zein dramatikoa zen, 

arantzurde baten hondakinak aurkitu nituen 

eta tigrearen arrasto odoleztatua, 

aurkitu zuen animalia bakarra erasotzean, 

arantza ikaragarri haiekin zauritu zen. 

Aurkikuntza horrek beldurra sartu zidan, 

nik badakit zein arriskutsuak diren tigre zaurituak, 

gizajale bihurtzen dira. 

Orro hura eta gizakiaren zarata gauean, 

ebidentzia negargarria ziren, 

beldur nintzena, gertatu egin zen, 

tigre emeak gizaki bati egin zion eraso. 

1:08’53” Biharamunean, nire semeak azaldu zuen burdinaren gizonak 

espedizioa antolatzen ari zirela tigrea ehizatzeko. 

¿Zertarako hil? 

¿Ez ote da mundua guztiontzako bezain handia? 

Hurrengo egunean ehiztariei aurrea hartu nahi izan nien, 

tigrea konbentzitzen saiatu nintzen, 

beste leku batera joan zedin. 

Benetan, mundua handia da, 

guztiontzako lekua dago. 
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Laugarren episodioa: Tximinoa 

1:10’23” Noizean behin beroaldi handiak izaten ditugu, 

tenperaturak biziki gorantz egiten du, 

uretan sartuta gorde zaitezke bakarrik, 

bideak alde batera uzten dira, 

ibaietatik ibiltzen da, 

herrietan bizitza ia paralizatu egiten da. 

Altzairuzko zerua. 

111’43” Beroaldi hauetako batek harrapatu zuen Giulit, 

Ramú bere tximino emearekin Bagdei-ko jaira zihoala. 

1:17’07” Ramú tximinoa bakarrik heldu zen herrira, 

jendearen artean lehendik egiten zuena egiten jarraitzen du, 

txanponak biltzen ditu haiek zertarako diren jakin gabe, 

basoko tximinoek aurre egiten diote gizaki usaina duelako. 

Biharamunean denak itzultzen dira beren etxeetara, 

Ramú bakarrik geratzen da. 

Bere indarrak azkenetan zeudenean beste nagusi batek jaso zuen. 

Ramú-k orain bizitza berria hasten du. 

Amaiera 

1:23’05” Jendetzak beti, 

izugarrizko giza aldrak. 

12.2.4.7 Komentarioaren ezaugarriak 

Diferentzia handiak daude komentarioan ere haserako sekuentzia eta barrukoen artean. 
Hasierakoa dramatikoagoa da, kolpez-kolpekoa, Indiara heltzeak sortzen dituen inpresio 
indartsuenak adierazi nahirik. Baina ondorengo episodioetan sarrerak egiten dira hirugarren 
pertsonan ondoren lehen pertsonan kontatzen delarik istorio bat. Eta azkenean labur-labur berriz 
itzultzen gara hasierako tonura. 

Episodio bakoitzean hirugarren pertsonatik lehen pertsonara igarotze horrek ideia 
abstraktuago eta adibide konkretuagoen arteko jokoa adierazten du, Brunette-k dioenez. Bestalde 
erabiltzen den hizkuntza tonua aldatu egiten da episodio batetik bestera, zuzena batzutan, 
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errepikatzailea eta sinonimoz betetakoa besteetan.60 Zaharraren episodioan adibidez tonua oso 
lasaia da, pausa handiak uzten dira esaldien artean. 

Gehienbat komentarioa autosufizientea da, ez du irudien beharrizanik egoki jasotzeko. Eta 
bestalde irudiak ere gehienetan ulertzen dira komentariorik gabe, presako langilearen episodioan 
izan ezik. Elkarren faltan baino gehiago elkar osatuz funtzionatzen dute. Hala ere, inoiz, elefante 
zaindariaren episodioan bezala, komentarioa ez da ezer ere ulertzen irudirik gabe, holako 
esaldiak baitaude: 

“Hurrengo egunean berriz ere ikusi nuen” 

“Eta berriro ere ikusi nuen” 

Komentarioak ez du aipatu behin ere protagonista ikusten ari den hori neska bat dela. Irudien 
bidez dakigu hori, mutilaren ikuspuntu subjektiboz egindako planoan neska ikusten delako. 
Kasu honetan paralelismoa dagoenez elefante ar-emeen bilketan eta neska-mutilen artekoan, 
protagonistak elefanteei transferitzen dizkie gizakiei dagozkien jokabide edo sentimenduak. Hau 
dio elefanteei buruz: 

“Lotsatiak dira, oso lotsatiak 

pudoretsuak, oso pudoretsuak.” 

Baina badirudi jokabide hori gehiago aplikatu behar zaiela gizakiei elefanteei baino. 

Episodio bakoitzaren sarreran, hirugarren pertsonan, komentarioa deskriptiboagoa da, eta 
irudiei erreferentzia zuzena egiten duena: 

“Elefante hau zeremonia erlijioso baterako ekarri dute. 

Caratur-eko oihan handi honetatik dator,...” 

Baina ondoren protagonista hirugarren pertsonan hasten denean ez da egiten horrelako 
indikaziorik. 

                                                 
60 Brunette: “The manner of presenting the inner tales and their information is complicated as well, for once they have 

been factually and contextually launched by a third-person voice-over, all, in one way or another, are told from a 
first-person point of view. Thus, each episode seems to be balanced between the desire to convey a certain amount 
of abstract information and the related, but different desire to put this information in a human context. Though one 
might object that the individualizing of the portraits takes away from the typicality of the film as a documentary, it 
is clear that seeing things from a single individual’s point of view, and, even more importantly, hearing “his” words 
(in Italian, of course) concerning that reality is what makes the film so memorable. The language used by each 
principal character is so utterly direct and spare that it carries the charge of a poem by William Carlos Williams. 
The old man of the third episode, for example, tells us in a stately, measured tone (with enormous pauses between 
most of the sentences and accompanied by a perfect correlation between the words and pictures).” BRUNETTE, P., 
o.c. 199 or. 
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12.2.4.8 Elkarrizketak 

Rossellini-k hizkuntza desberdinen presentzia erakutsi nahi du. Adibidez, filmaren izenburua 
grafia desberdinetan idatzita agertzen da: italieraz eta urduz. Protagonisten arteko hainbat 
elkarrizketa, informazioa edo narrazioaren aldetik funtsezkoak ez direnak, Indiako hiru 
hizkuntza diferentetan eginda daude. Indiako hizkuntzen desberdintasunak eta ugaritasunak 
harritu egin baitzuen Rossellini.61 

12.2.4.9 Soinua 

Bergala-k esaten du musika ezohikoa dela, insolitoa, erabat modernoa, batzutan musika 
indiarra erabiliz, eta besteetan zuzenean hartutako giro soinua.62 

Episodietarako sarreretan, informazio orokorragoa ematen den horietan, musikaren nagusigoa 
dago gehienbat, giroko zarata batzuk tartekatuz. Hala hasierako sarreran, Bombay-ri buruzko 
bisio orokor bat egiten den tokian, musika gailentzen da, nahiz eta oso berezia izan berau, 
erabiltzen dituen tresnengatik, Indiako musikaren soinu batzuk imitatuz. Tartean, bozinaren 
batzuk ere entzuten dira. Musikaren ezaugarri bat da giro zaratak ordezkatzeko ahalmena duela 
neurri handian, leku exotiko eta ezohiko baten sentsazioa sortuz. 

                                                 
61 Rossellini: “En la India la dificultad del idioma es enorme, porque aparte de que en los pueblos no se habla más que 

las lenguas aborígenes, hay miles y miles de pueblecitos, con dialectos distintos muchos de ellos. Una vez al llegar 
a uno de estos pueblos de dos o trescientos habitantes, completamente perdido en la frontera tibetana, todo el 
mundo había salido a recibirme por la curiosidad de ver a un europeo por aquellos parajes. Poco a poco empezaron 
a acercarse, primero los niños y después también los mayores. Y para tratar de iniciar un diálogo dije: «Yo, 
Rossellini.» Todos se echaron a reir. Muy extrañado, repetí: «Rossellini es mi nombre», y de nuevo grandes 
carcajadas. Se reían porque en su dialecto todos los nombres acabados en «ini» son femeninos. Después de largo 
tiempo de tratar en vano de establecer un diálogo con ellos, se acercó un viejo, que había estado observando de 
lejos toda la escena, y empezó a hablarme lentamente, como se hace a los niños, repitiéndome algunas palabras en 
sánscrito. Aquel hombre había pensado que puesto que era latino (me preocupaba mucho de que no me tomaran por 
inglés para no despertar suspicacias), debía tener alguna idea de latín y las raíces sánscritas son las mismas raíces 
de las palabras latinas. De esta forma, recordando el latín que había aprendido en la escuela, conseguí identificar 
algunas palabras muy simples y al cabo de varias horas de charla habíamos establecido un pequeño vocabulario 
que nos permitía mantener una conversación elemental. Esta fue una de mis primeras experiencias en la India y me 
dió una perspectiva muy importante sobre la cultura de estos pueblos habitualmente considerados como incultos e 
ignorantes. En este caso, ¡quién era más culto, aquel viejo que nunca había salido de su pueblo o yo? 
Evidentemente, él era mucho más culto que yo, porque a pesar de sus escasos conocimientos técnicos o científicos 
era capaz de comprender perfectamente el sentido de las cosas. Aquel hombre me acompañó luego y me sirvió de 
intérprete en mi viaje por los pueblos de la India.” OLIVER, J. eta GUARNER, J.L. o.c. 23-24 or. 

62 Bergala: “La musique du film est tout à fait insolite. Elle n’est pas (comme d’habitude) du frère de Rossellini, 
Renzo, mais de Philippe Arthuys: une musique extrêmement moderne qui, avec la musique indienne également 
utilisée ici et les bruits (le film est tourné en son direct), contribue beaucoup au sentiment d’étrangeté que donne le 
film.” BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. (1990) 124 or. (Jatorriz Rudolph Thome-ren komentarioa) 
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Elefante zaindariaren episodioaren sarreran giro zaratak gehitzen dira, uraren soinua, zama 
jaurtikitzen untzira, emakumeek martxan jarri dituzten tramankuluen hots zoliak, behien apatx-
hotsak, musika ezin da jakin nolako tresnaz eginda dagoen. Oihana agertu bezain laster giro 
soinuak gailentzen dira: hegaztienak, elefanteek eskegita daramatzaten kanpaitxoenak (hauxe da 
episodio honetako soinu errelebanteena), zaindarien aginduak, ur soinua elefanteak garbitzen 
dituztenean, kitarra berezi baten korda hotsak entzuten diren bitartean. Geroago ezkontzaren 
eszenan hango musika talde baten danbor eta tronpeta soinua da nagusi. 

Bigarren episodioaren sarreran, urari eta ibaiei buruzko informazioa eskaintzen zaigu, eta hor 
tresna musikal zenbaitez batera, emakumezkoen ahotsezko kantuak aditzen ditugu. Kamioi 
zaratak, ur soinua oinak sartzean, lagunen berbaroa, hizketan ari direnean une askotan musika 
kentzen da. Langileak lakuan bainatzearen errituala betetzen duenean perkutsioa eta korda-soinu 
irrintzilaria dago. Despedidaren eszenan ez dago batere musikarik, bakarrik berbaroa eta ume 
negarrak. 

Agurea eta tigrearen episodioan nabarmentzekoak dira giro soinuak, tigreen orroeak, 
hegaztien kantuak, kamioien eta makinen zaratak. Eta tximinoaren atalean saien zaratak 
nagusitzen dira hildakoaren eszenan, hemen ere tresna musikal ezohikoen hotsa gehitzen delarik. 

12.2.5 Ikuspuntua 

Ikuspuntua gehienbat objektiboa da, eta episodio batzuetan, elefante zaindaria eta ur presako 
langilearen kontakizunetan protagonista hauen ikuspuntu subjektibotzat har daitezkeen jasoketa 
batzuk ikusten ditugu. Elefante zaindaria neska bati begira hasten denean orduan ikusten ditugu 
honen irudiak. Ur presako langilearen kasuan dike inguruetatik joaten denean haren begiradatzat 
hartzeko moduko planoak ikusten ditugu, obrarako makinak eta gaiak, presa, zentral elektrikoa, 
hileta bat, ur lakua. 

Hala ere, ikuspuntuaren ideia orokorrago bat hartuz gero, esan liteke begirada objektiboago 
batetik begirada subjektiboagoetara pasatzen dela episodio bakoitzean.63 

                                                 
63 Quintana: “L’atreviment de Rossellini a India consisteix a introduïr la recerca d’un camí absolutament nou que 

capgirava la idea de documental. Al partir d’una mirada exterior, que, de forma progressiva, en cadascun dels 
episodis es converteix en una mirada interior, transforma l’estructura del documental clàssic.” QUINTANA, A., o.c. 
(1996) 265 or. 
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12.3 Errealitatearen errepresentazioa 

12.3.1 Rossellini-ren errealismoa: neorrealismoa 

Rosselliniren errealismoa aipatzen denean italiar neorrealismoaz hitz egin beharra dago, bera 
baita gainera mugimendu horren sortzailerik nagusienetakoa. Ondoren aipatu behar ditugu 
mugimendu horren zenbait ezaugarri, eta hasteko printzipio bat ondokoa da: errealitatea ez 
hartzea era indiferentean edo inplikatu gabe, guztiz kontra baizik, egileak kontzientzia soziala 
izan behar du. 

12.3.1.1 Kontzientzia soziala 

Rossellini-k azpimarratzen zuen berarentzat neorrealismoa batez ere posizio moral bat zela. 
Eta posizio moral horrek jarrera estetiko bat dakar bide batez.64 Quintana-k dioenez ere ezin da 
neorrealismoa bakarrik transgresio estilistikora dedikatzen den eskola errealistatzat kontsideratu, 
aktore profesional gabe, eszenatoki naturaletan filmatzen eta ia gidoirik gabe. Kontzientzia 
sozialaren existentzia nahitaezkoa da mugimendu honetan.65 Horren arabera filmak ez dira egiten 
entretenimendua helburu dutela, erreflexioa eragiteko baizik.66 

Hain zuzen kontzientzia sozial honengatik Rossellini-k ez zuen inondik ere aintzat hartzen 
cinéma-vérité mugimendua. Korronte honek judizio moral argiaren falta nabaria izango luke 
Rossellini-ren iritziz. Errealitatea den bezala jasotzen saiatzea ez da nahikoa, errealitate horri 
                                                 
64 Rossellini: “Neorrealismo. Pero ¿qué se entiende por esta palabra? Ya saben que se ha celebrado en Parma un 

congreso sobre el neorrealismo; se ha discutido durante muchas horas y todo ha quedado, finalmente, confuso. El 
Neorrealismo es, en la mayoría de los casos, una simple etiqueta. Para mí es, ante todo, una posición moral desde la 
que se puede contemplar el mundo. A continuación se convierte en una posición estética, pero el punto de partida 
es moral.” SCHERER, M. eta TRUFFAUT, F., o.c. hemen aipatua: QUINTANA, Á., o.c. (1995) 25 or. 

65 Quintana: “A Roberto Rossellini se le ha etiquetado, generalmente, como padre del neorrealismo cinematográfico 
italiano. Los que así le consideran, suelen ver el neorrealismo de forma limitada, como una nueva escuela realista 
que se caracteriza por una fuerte transgresión estilística basada en rodajes en escenarios naturales, sin actores 
profesionales y algunas veces casi sin guión. El neorrealismo es visto sólo como un cine nacido de la miseria de la 
posguerra y rodado con una clara conciencia social. Si repasamos el cine de la época fascista comprobaremos que 
ya existían algunos films concebidos con vocación documentalista -rodados en escenarios naturales, sin actores y 
casi sin guión-, pero en ellos no había ninguna voluntad de presentar las contradicciones éticas del momento.” 
QUINTANA, A., o.c. (1995) 57-58 or. 

66 Rossellini: “È, in breve, il film che pone e si pone dei problemi. Scriveva un giornale americano, attacando il mio 
Miracolo: «siccome il cinema è trattenimento non deve porre dei problemi». Eco invece che cosa è per noi il film 
realistico: il film che vuol fare ragionare. Noi ci siamo posti, nel dopoguerra, proprio di fronte a questo impegno; e 
nessuno di noi ha cercato di fare quel che si dice un film di «trattenimento». Per noi contava la ricerca della veritá, 
la rispondenza con la realtà.” VERDONE, M., o.c., in: APRÀ, Adriano (Bil.) (1987): Roberto Rossellini. Il mio 
metodo. Marsilio Editori, Venezia, 87 or. 
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buruzko ikuspegi argia -zintzoa, berak dioen bezala- izan behar du zinegileak. Rossellini-k ez 
dio barkatzen cinéma-verité korronteari errealitatean zuzen inplikatu nahi ez izatea. 
Elkarrizketan oinarrituriko filmak ez du konbentzitzen, eta aurretiazko ideia garbirik gabe 
filmatzera joatea ere ez. Guzti hau dela ta gogor aritu zen Jean Rouch bere lagunaren film baten 
aurka mintzatzen.67 Bere ustez filmgile horiek kamera jainkotu egiten dute, tresna hutsa dela 
ahaztu.68 Seguru dago filma egiteko, errealitateaz zerbait esateko, filmgileak gorputz ta arimez 
sartu behar duela zereginean, eta haserrea ere sortzen dio kameraren gaitasunetatik hainbeste 
espero izateak.69 

Cinéma-vérité-ri buruzko beste eztabaida baten hauxe gaineratzen du, ez dagoela egia 
jasotzeko inongo teknikarik, eta egia hori bakarrik posizio moral batek eskain dezakeela.70 

                                                 
67 Rossellini: “C’è una differenza immensa tra il cinema-verità e i miei documentari. India è una scelta. È il tentativo 

di essere il piú onesto possibile, ma con un giudizio molto preciso. O, almeno, se non c’è un giudizio, con un amore 
molto preciso. Nessuna indifferenza, comunque. Posso sentirmi attratto dalle cose, posso sentirmi respinto; ma non 
posso dire: non parttecipo. È impossibile. Non accetto il principio del film-intervista. Credo che possa essere molto 
interessante per qualcuno che voglia raccogliere una documentazione scientifica. Non l’accetto, dal momento che 
devo fare dell’arte. Per fare dell’arte bisogna rispettare le regole. Se uno fa del ciclismo bisogna saper montare in 
bicicletta...  Voglio speigare perché la mia reazione contro il cinéma-verità è cosí violenta. Questo genere di frasi 
(“Quando si filma senza idee preconcette, si crea qualche cosa”, dice Rouch) sapete quanto mi sia caro. Io dicevo 
le stesse cose; ma le dicevo senza arrivare alla distruzione totale di tutto. Dicevo: “Parto con un’idea che è chiara 
nella testa. Debo esprimerla. Rifiuto l’attore, perché gli devo preparare le battute in anticipo. Poiché sono alla 
ricerca di qualcosa di assolutamente sincero, di assolutamente vero, cerco di fare a meno d’un lavoro preparatorio 
troppo minuzioso.” RONDOLINO, G., o.c. 27 or. 

68 Brunette: “In important ways, then, this entire film stands opposed to the prevailing film fashion of the time, 
cinéma vérité. Rossellini felt, for one thing, that this kind of “direct cinema” could never achieve anything more 
than an undigested depiction of a not necessarily significant surface reality. He told the editors of Cahiers du 
cinéma in a 1963 interview that, unlike the cinéma vériste who forgets that the camera is only a tool, the real artist 
is one with a precise position, his own artistic dream, a personal emotion, who gets an emotion from an object and 
tries to reproduce it at any cost, who tries, even if he has to deform the original object, to communicate to someone 
else perhaps less sensitive, less subtle, his own emotion. You can see how the author enters into all this, how his 
choice es determined, how his style becomes the essential element of expression.” BRUNETTE, P., o.c. 200 or. 

69 Brunette-k elkarrizketaren zati gehiago jasotzen du: “Later, he rethorically asks his interviewers, “Do you seriously 
believe that there can be art without the intervention of personality?” And then, in a surprising outburst, showed 
how emotionally charged the entire issue was for him: “I went to a showing and said to myself: Well, this is 
cinéma-vérité. There was a camera on the floor (identified in a footnote as belonging to the Maysles brothers), and 
everyone was worshipping it, even though it was just a camera. A camera is a camera. It’s just an object. That 
doesn’t excite me, and it drives me crazy that a camera can excite someone. It’s unbelievably stupid! This camera, 
which was exciting the minds and genitals of the people present, was something which left me absolutely 
indifferent. If I can’t get excited by a camera, I can’t understand the people who can. There are also pederasts in the 
world, but because I’m not a pederast, I can’t understand them. You don’t have any idea how ridiculous that 
evening was.” BRUNETTE, o.c. 386 or., lan hau aipatuz: Elkarrizketa, Cahiers du cinéma,145 zb., 1963ko Uztaila, 
6 or. 

70 Rossellini: “Il cinema è un modo d’espressione come mille altri. Ho abbandonato il cinema perché non mi piace 
più. Non esiste una tecnica per cogliere la verità. Solo una posizione morale può farlo.” APRÀ, A., o.c. 282 or., 
ondoko txostenetik jasota: UNESCO-n egindako eztabaida 1963ko Martxoan, Enrico Fulchignoni-ren 
presidentziarekin eta Jane Rouch-ek transkribitua. 
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12.3.1.2 Fikziorako asmatutako errealismo berria 

Jatorriz neorrealismoa fikziozko zinemaren mugimendua da, fikzioaren arloan 
dokumentalaren ezaugarri asko aplikatu nahi zituena. India filmean ere nahiz eta errealitatean 
oso oinarrituta egon episodioak fikzioaren munduan sartzen dira, eta hor Rossellini-k bere 
fikziozko beste filmetan erabilitako errekurtsoak hartu zituen. Dokumentalaren begi 
obserbatzailea eta fikzioaren estrategia intersubjektiboak eta identifikatzaileak erabiltzen ditu. 

Neorrealismoaren praktikan aktoreekin erabiltzen den estrategia ez da izaten hauek historia 
dramatiko baten beharrizanen menpe jartzea oso osoan, aldiz nolabait haien aktuazioari 
inprobisazio eta bat-batekotasun maila on bat uzten zaio. Ez da elaboratzen gidoi bat konexio 
kausal trinko eta ugariak egiteko, dena justifikatuta agertuz, zoria eta kasualitateari bidea egiten 
zaie.71 Film neorrealistek erabiltzen duten moduan ez da erabat kontrolatzen kamera aurrean 
gertatzen dena, keinuak, mugimenduak, eszenatokia.72 

12.3.1.3 Ikuspegi objektiboa ez, subjektiboa baizik 

Batek baino gehiagok aipatu du India filmaren objektibitate eza, ez omen du herrialde 
hartako errealitatea ondo islatzen. Baina Bergala-k eta Narboni-k dioten bezala film hau 
Rossellini-k Indiaz duen sentimendua adierazteko da, Indiaz berak duen ikuspegia.73 Italian 
telebistan azaldu zutenean film honekin batera eginiko Indiari buruzko sailari L’India vista da 

                                                 
71 Nichols: “Estas películas no tenían como objetivo primordial subordinar a los personajes a la gran maquinaria 

narrativa de evolución, clímax y resolución dramáticos sino sugerir la autonomía de las vidas individuales que 
albergan pequeños dramas propios. Las conversaciones podían ser vacilantes; los actores transmitían la 
incomodidad de los primeros encuentros y el descuido de unas acciones que no se habían ensayado hasta la 
perfección. Los acontecimientos tenían lugar en exteriores, fuera de los límites de unos estudios; la áspera 
iluminación de contraste provenía de lo que estuviera disponible en la escena, sustituyendo las tonalidades 
esculpidas por las iluminaciones de tres puntos y de halo, todas ellas minuciosamente equilibradas, colocadas y 
difuminadas; las tramas dejaban muchas cosas sin explicar o lo hacían de forma tácita; los sucesos adquirían 
cualidad lacónica.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 220 or. 

72 Nichols: “Las yuxtaposiciones extrañas, las técnicas expresionistas, las suaves continuidades de la narrativa clásica 
y el realismo psicológico disminuyen para dejar momentos desnudos, unidos por esa cualidad improvisada, de 
«véalo usted mismo», de los documentales, a merced de unos acontecimientos que no se pueden controlar 
directamente. Hay en ello un arte de la naturalidad, del «rechazo a hacer de la imagen algo más de lo que hay ahí, y 
una tentativa de dejar que unos rostros, gestos y entornos -cuantos menos y más sencillos mejor- digan lo que 
tengan que decir y después sigan adelante». NICHOLS, B., o.c. (1997) 221 or., lan hau aipatuz: KOLKER: Altering 
Eye, 53 or. 

73 Bergala eta Narboni: “Il ne s’agit pas d’une représentation de la réalité. Bien qu’il ait recours à des histoires, 
Rossellini ne raconte pas d’histoire. De même que, dans un poème, l’objet du poème (ce dont parle le poème) n’est 
jamais une chose extérieure, mais toujours le moi lyrique, de même ce film est un poème. Il ne s’agit pas de l’Inde, 
mais du sentiment de l’Inde de Rossellini. On ne peut donc pas reprocher au film de ne pas montrer tel ou tel aspect 
de pays, comme le fait Mario Verdone qui compare le film de Rossellini avec sa propre expérience du pays.” 
BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. (1990) 124 or. (jatorriz Rudolph Thome-ren komentarioa) 
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Rossellini deitu zioten, ez alferrik. Rosellini-k Godard-i aipatu zion ikusleek Indiaz berak 
hartutako inpresio berbera jaso zezaten nahi zuela.74 Guarner-ek dioenez India filma lehen 
dokumentala da zinemaren historian behin betirako egintza batzuk finkatzeko pretentsiorik ez 
duena, geragabeko prozesu baten bilakaerarekin identifikatzea baino.75 

Rossellini-k azpimarratzen du berak Indiaren “testigantza zintzoa” eman nahi zuela, eta 
horrekin zera adierazten du, Indiari buruzko ikuspegi erromantikoak alde batera utzi nahi 
dituela, eta jendea den bezala ikusi nahi zuela.76 Eta hango jende horren errealitate intimoa jaso 
nahi izan duela dio, haiek munduari ematen dioten zentzua bildu,77 eta horretarako beste oztopo 
bat ere gainditu behar izan zuen, indiar gidariek beraien ustez mendebaldarrek Indiaz entzun 
nahi zituzten topikoak kontatzen baitzizkioten bakarrik.78 

                                                 
74 Brunette: “Rossellini also knew, however, and freely admitted, that everything that we see in the film, no matter 

how objectively obtained, has been filtered through his own (Western) consciousness. He told Godard in a famous 
interview for Arts (which Rossellini later claimed Godard had made up) not that the audience should learn the truth 
of India, but that they “should leave the theater with the same impression that I had while I was in India.” 
BRUNETTE, P., o.c. 200 or., lan hau aipatuz: Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Paris, Pierre Belfond 1968, 
238-239 or. 

75 Guarner: “A través de su extrema fidelidad a una realidad incesantemente dinámica, expresada mediante repetidos 
travellings laterales, India manifiesta lo que en definitiva constituye su mayor originalidad. Al contrario que los 
documentales habituales en el cine, India no quiere establecer conclusiones ni pretende sentar un juicio definitivo 
sobre una realidad y un país. India muestra un mundo en constante evolución, proporciona imágenes exactas que 
cambian un instante después, reconoce humildemente que sólo es verdadero lo que se acaba de captar y nada más y 
que el cine sólo puede restablecer con autenticidad un instante de un devenir. India es el primer documental de la 
historia del cine que no quiere erigirse en informe inamovible de unos hechos fijados de una vez por todas, sino 
identificarse con el proceso dinámico de un devenir, único medio honesto de expresar un testimonio válido y lúcido 
sobre la evolución de una realidad tan compleja y amplia como la de la India de 1957-1958, país gigantesco 
enfrentado a dramáticas transformaciones en un contexto de patriarcal inamovilidad. Meditación sobre la fugacidad 
y la eternidad, India -desgraciadamente la película menos conocida de Rossellini- abre un camino completamente 
nuevo al documental contemporáneo.” GUARNER, J.L. o.c. 120 or. 

76 Rossellini: “Mon propos était de rapporter de l’Inde un témoignage très honnête: sur l’Inde il ya des légendes 
extraordinaires: on entend toujours parler de yoga, de charmeurs de serpents, de tigres, de mysticisme indien, de 
maharajas, de parias, de divisions de castes, etc. La réalite indienne est trés différente, elle n’a rien à voir avec ces 
légendes et j’ai tâché de voir les hommes tels qu’ils sont.”  Roberto Rossellini-ren komentarioa J’ai fait un bon 
voyage, Indiaz Frantziako telebistarako eginiko dokumental sortaren lehen kapituluari. Hemen jasoa: Adriano Aprà. 
Rossellini, India 1957. Cinecittà International, 1991ko abendua. Eta lan honetan aipatua: QUINTANA, A., o.c. 
(1996) 260 or. 

77 Rossellini: “Lo que importa es el hombre. He tratado de expresar el alma, la luz que está en el interior de los 
hombres, su realidad, que es una realidad absolutamente íntima, sujeta a un individuo con todo el sentido de las 
cosas que tiene a su alrededor, pues las cosas que están alrededor tienen un sentido, en cuanto hay alguien que las 
contempla, o, al menos, este sentido se hace único por el hecho de que alguien las mire: el héroe de cada uno de los 
episodios es a la vez el narrador. Si hubiera hecho un documental estricto, hubiera debido abandonar lo que pasaba 
en el interior, en el corazón de estos hombres. Y también creo que para llevar el documental hasta su fin, hace falta 
mirar el corazón de esos hombres.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 117 or. 

78 Rossellini: “Cuando llegué a la India, me acompañaba un guía que me servía de intérprete para hablar con la gente. 
Pero, aunque yo no entendía una palabra de lo que me decían, pronto me di cuenta de que no era en absoluto lo que 
el guía explicaba, porque éste tenía miedo de decepcionarme si no me contaba los tópicos sobre la India que los 
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12.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Nahiz eta era berezian egina izan film honen errepresentatzeko modua esposizionala da. 
Egileak tesi bat (edo batzuk) ditu eta horiek espresatzen edo sujeritzen dihardu filmean. Indiak 
beragan inpaktua egin du eta inpaktu hori adierazten derautzo. Komentario subjektibo asko dago 
filmean, hots, lehen pertsonan egindakoak, baina komentario horiek ez dira benetan 
protagonistenak edo autorearengandik erabat independienteak diren pertsonenak, autoreak berak 
jarri baititu haienak balira bezala, egitan bereak izanik. Honekin ez dugu esan nahi filma 
deskribapen objektibo itxurako hutsean dabilenik, mundu subjektibo bat azaltzen saiatzen da 
disimulorik gabe, baina mundu subjektibo hori autorea berarena da, ez filmeko protagonista 
taldearena. 

Hala ere, Rossellini-k bistako bihurtzen du behin baino gehiagotan filmaren eraikuntza bera, 
hori gertatzen da filmaren kalitatean edo estetikan “akatsak” agertzen direnean. Rossellini-k 
batzutan ez du ardura handiegirik jartzen filmaren “beloa” denbora osoan estalita mantentzeko. 
Akats horiek agertzean ikuslea konturatzen da filma beraren existentziaz, kameraren eta 
filmaketa ekipoaren existentziaz, eta horrek erreflexibotasun efektu moduko bat izan dezake, 
filma era esposizional hutsetik urruntzen duena. 

12.4 Interpretazioa 

12.4.1 Filmegintzaren helburua Rossellini-ren iritziz 

12.4.1.1 Egiaren bila 

Rossellini-ren esanetan neorrealismoa egiaren bilaketarako bitartekoa da, eta bilaketa hori 
jarrera moral batek gidatzen du.79 Horrek esan nahi du aurretiaz ezarritako eskemetatik 
harantzago joaten jakin behar dela, gizakia konprenitzen saiatuz, klitxeak alde batera utzita.80 
                                                                                                                                                

occidentales están acostumbrados a oir y que no tienen nada que ver con su realidad. Entonces, ¿para qué quería a 
un traductor que no traducía lo que me contaban? Así que prescindí de él y proseguí el viaje sin guía.” OLIVER, J. 
eta GUARNER, J.L. o.c. 23 or. 

79 Rossellini: “Mi preocupación, ya en aquella época (Germania, anno zero), era la de descubrir la verdad. Lo he 
repetido no pocas veces: para mí el neorrealismo, sobre el que se ha hablado tanto, era simplemente una postura 
moral. Creo que es preciso tener el valor de ver la verdad, de mirarla de frente tal como es, sin falsos 
intelectualismos. En esto, creo yo, consiste mi trabajo.” OLIVER, J. eta GUARNER, J.L. o.c. 20 or. 

80 Germania, anno zero filmaren prestakuntzaz hitzegiten Rossellini: “Tenemos la viejísima costumbre de vivir según 
esquemas y quizá lo que chocó a la gente era el hecho de que cuando fui a Alemania traté de comprender a 
Alemania y traté de comprender a los alemanes. No adopté una postura de juez, a pesar de que en aquel momento 
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Bestela benetako problemak alde batera uzten omen dira eta problema imajinarioak asmatzen.81 
Egia horretara hurbiltzeko borondatea izan behar da, eta besteei erarik errazenean adieraztekoa, 
eta horregatik estiloaren muina esan behar denaren zerbitzutara egotean datza.82 

12.4.1.2 Rossellini-ren proiektu didaktikoa 

India egin zuen garaian Rossellini bere «proiektu didaktikoa» garatzen ari zen, zinemak 
jendeari irakasteko balio behar zuela, eta hor barruan autoreak «irudi esentzialaren» kontzeptua 
landu zuen, gorago forma asoziatiboaz hitz egitean aipatu duguna, funtsean irudiek ideiak 
adierazteko balio behar dutela dioena.83 Rossellini-k uste zuen gizartean artea gero ta gehiago 
ebasiorako medio bihurtzen ari zela, eta horren ordez jendeari pentsatzen irakatsi behar 
zitzaiola.84 Gehiago ardura dio esaten duenak nola esan baino, eta bere helburua gizakiei 

                                                                                                                                                
todo el mundo juzgaba continuamente, porque yo seguía otro camino. Lo importante para mí era descubrir el factor 
hombre, porque cuando se llega al horror absoluto, ocurre por razones que son humanas y no inhumanas. ¿Cómo se 
llega a estas aberraciones? Esto fue lo que me preocupó.” OLIVER, J. eta GUARNER, J.L. o.c. 21 or. 

81 Rossellini: “Creo que todos los medios de difusión de la cultura se han hecho estériles porque han abandonado 
enteramente la búsqueda del hombre, tal como es. Se han empezado por dar clichés de hombres, «ersatz» de los 
sentimientos del amor, de la muerte, del sexo, de la moral. Se tratan falsos problemas, porque vivimos inmersos en 
una civilización cuya bandera es el optimismo. Todo va muy bien..., salvo pequeñas cosas. De esta manera se han 
creado falsos problemas. Por ejemplo -y es uno de los lugares comunes más irritantes para mí-, es el de la juventud. 
La juventud ha sido y será siempre un problema. No es un problema particular de este siglo. Puede revestir cierto 
aspecto exterior: por ejemplo, dar patadas en el vientre de una anciana. La revolución de los hijos contra los padres, 
desde la historia más antigua, ha existido siempre. Cada vez que una nueva generación llega, para cumplir su 
función propia, debe rebelarse: sin esto no sería nada. Hoy, pues, se tratan falsos problemas y se olvidan los 
verdaderos problemas de los hombres. Y los verdaderos problemas, ¿cuáles son? Ante todo, hay que conocer a los 
hombres tal como son, debemos comenzar por hacer un acto de humildad profunda y tratar de aproximarnos a los 
hombres, verlos como son con objetividad, sin ideas preconcebidas, sin debates morales, al menos en principio. Yo 
siento un respeto muy profundo por los hombres. El hombre más horrible es, no obstante, respetable. Por mi parte, 
no me permito condenar a nadie.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 117-118 or. 

82 Rossellini: “Yo creo que la gran función del artista es la de acercarse lo máximo posible a todos, de entregarse lo 
máximo posible al descubrimiento, la de estar animado por la voluntad de acercarse a la verdad, una verdad lo más 
inteligible posible para todos. Ello no quiere decir que deba pensarse exclusivamente en el público, porque 
entonces el discurso resultaría totalmente falso en otro sentido. Es decir, el lenguaje debe ser simple, debe ser 
directo, debe ser inteligible. Entonces, se alcanza también la emoción, porque la participación es total. Por el 
contrario, si el artista se entrega al virtuosismo, a los ejercicios de estilo, la obra se hace árida y extraña al público; 
extraña al público y extraña a nosotros mismos.” OLIVER, J. eta GUARNER, J.L. o.c. 14-15 or. 

83 QUINTANA. A., o.c. (1995) 183 or. 
84 Rossellini: “El arte se hace cada vez más un medio de evasión, signo de decadencia. ¿Dónde está el pensamiento? 

No creo que pueda haber una alegria más grande que la de pensar, y considero que esta alegría puede volverse a 
recuperar rápidamente, si se le diera a la gente la posibilidad de ello. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad 
que hace todo por convertir a la gente en lo más superficial posible, incluso diría que lo más canallas posibles, a 
condición de que no se tome la palabra en un sentido demasiado peyorativo: hay más desidia que mala fe.” 
LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 26 or. 
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zuhurrago eta libreago izaten laguntzea da.85 Rossellini-k uste zuen gizakiak ikasi egin behar 
duela, ezagutu bere buruaren kontzientzia izateko, eta honetarako erarik onena irudiaren 
bidezkoa da.86 

12.4.1.3 Mundua eta kontzientziak hobetu 

Proiektu didaktiko guzti horren azken helburua jendea, eta bizi garen mundua ere hobetzea 
da.87 Uste du bere betebeharra kontzientziak itzartzea dela, dagoen etika perfekzionatzen saiatuz. 
Mundu modernoan aldaketa asko datorrenez Rossellini-k gizakiari nola egokitu gauza berriei eta 
ezezagunei erakustea nahi du.88 

12.4.2 India filmaren esanahia 

India egitean Rossellini-k zinemak bete behar zuen funtzioa praktikan jartzen saiatu zen: 
jakintza, ezagutza eman nahi zion ikusleari, ezagutza horretan hango gizakien sentimenduak ere 
sartuz.89 

                                                 
85 F. Truffaut-k hau dio J.L. Guarner-en liburuaren hitzaurrean: “José Luis Guarner ha comprendido que Rossellini es 

uno de los raros cineastas que prefieren la vida al cine, la realidad a la ficción, la reflexión a la inspiración, el 
hombre al actor, el contenido al continente, y que su obra es la de una inteligencia libre que querría ayudar a los 
demás hombres a ser más inteligentes y más libres.” GUARNER, J. L., o.c. 11-12 or. 

86 Rossellini: “Si el hombre no adquiere una visión histórica de las cosas, si no logra juzgar y verse a sí mismo en la 
historia de la humanidad, está perdido. Se convierte en un demente, un alienado sin conciencia de sí mismo. Ahora 
el único modo de adecuarse al progreso técnico, al progreso intelectual y humano, es saber, conocer, aprender. Y el 
método de instrucción más rápido, inmediato y accesible, es hoy la imagen.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 
125 or. 

87 Rossellini: “Nuestra meta como hombres es conseguir un mundo mejor. Para llegar hasta él, debemos procurar que 
los elementos que componen el mundo, es decir, nosotros mismos, sean mejores. esto sólo se podrá conseguir si los 
hombres aprenden a pensar.” ROSSELLINI, Roberto (1974): Utopía, autopsia. Armando Editore, Erroma, hemen 
aipatua: QUINTANA, A., o.c. (1995) 35 or. 

88 Rossellini: “Sí, lo admito. Puedo admitir que soy un moralista. Creo que tengo un deber de perfeccionar 
conciencias; ahí está Sócrates, un hombre que luchó contra una ética, intentó mejorar esta ética, demostró que las 
leyes por las que se regía Grecia eran inmorales. Pero con paciencia, objetividad y tolerancia. Dejar el pastoreo 
para dedicarse a la agricultura supone un trauma; dejar la Tierra para ir a la Luna supone un trauma semejante. Esta 
es mi intención: enseñar al hombre a adaptarse a lo desconocido, ayudar a luchar contra la naturaleza.” LAMET, 
P.M. eta PELAYO, A., o.c. 121 or. 

89 Rossellini-k hau zioen telebistan eginiko elkarrizketa baten: “C’est un film que j’aime beaucoup, parce que, comme 
je l’ai dit, c’est avec lui que j’ai tenté d’aborder différemment le domaine de la connaisance, de l’information: une 
information qui ne soit pas strictement scientifique ou statistique, mais qui soit aussi une recherche sur les 
sentiments et le comportement des hommes. Il s’agit aussi, si on veut, dans un certain sens, d’un film ethnologique. 
C’est tout ce que j’ai à dire sur ce film.” BERGALA A., eta NARBONI J., o.c. (1990) 26 or. 
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Indiara hurbildu zenean egilea hainbat aldez mirestuta geratu zen. Indiako pentsamendua, 
zientzia eta erlijioaren arteko konbinaketa berezia, indiarrak erlijiora nola heltzen ziren, tenplu 
guztiak omen daude edonoren zerbitzura eta bakoitzak nahi duen errituala egin omen zezakeen.90 
Miretsita ere hango antidogmatismoaz, jainkoa naturaren espresio desberdinetan aurkitzeaz. 
Rossellini-k zibilizazioen gradua beraien tolerantziarako gaitasunarekin neurtzen zuen, eta 
horretan India gailurrean omen zegoen. Guzti honetaz ohartuta zinemak nolako funtzioa bete 
behar zuen galdetzen hasi zen, eta erantzuna hauxe, zinemak baliagarria izan behar zuen 
pertsonen hezketarako, gizakia hobeto konprenitzeko. Bide batez zinemaren etorkizunaz 
angustia sentitzen ere hasi zen Rossellini.91 

Film honetan ez dago bereizketarik egin beharrik esanahi ageriko eta ezkutu edo 
sintomatikoen artean. Rossellini-k azpimarratzen du errealitatea jasotzeko bere jarrera zintzoa, 
eta orduan saiatzen da era transparentean adierazteko esan nahi duen guztia. Baina horrekin ez 
da pentsatu behar esanahia sinplea, edo eskematikoa, denik.92 Ondoren episodioka azter 
ditzakegu atal bakoitzaren esanahiak. 

12.4.2.1 Lehen episodioa: elefante zaindaria 

Animalien bizitzak gizakien antzeko irauten duela adierazten du episodioak, biak daudela 
naturan erabat sustraituta.93 Bestalde elefantea Indiako erlijiositate bereziaren adibidea da: berdin 
balio du dibinitatearekin harremanean jartzeko zein lanerako tresna izateko. 

12.4.2.2 Bigarren episodioa: Ur presako langilea 

Episodioaren gaia umildadea eta bizitzaren ziklo handien onarpenarena da. Langileak 
Hirakud-eko presan duen fijazioak balio du tradizioa eta progresuaren gaiak funditzeko ere. 
Lehen aldiz Rossellini-ren lanean, gogoeta dago zientziaren paperaz historiaren progresuaren 

                                                 
90 Rossellini: “Todo el pensamiento indio es un pensamiento que podríamos llamar científico. El Veda, los libros 

sagrados son libros científicos. Pero como la ciencia está hecha de observaciones concretas y directas, sabemos que 
el hombre tiene también una dimensión metafísica. ¿Existe Dios, o ha nacido en la mente de los hombres? No lo sé, 
pero el fenómeno existe en sí. Por eso un exámen científico de este hecho tiene importancia. Hay que ver con 
cuanta dulzura y libertad se enfrentan los indios al problema religioso. Por ejemplo, los templos están a disposición 
de todos y cada uno puede celebrar el rito que quiera.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 126 or. 

91 QUINTANA. A., o.c. (1995) 183-184 or. 
92 Rondolino: “India non si presta alle schematizzazioni critiche, alle interpretazioni univoche, contínuamente aperto 

com’è alle piú varie sollecitazioni esegetiche nella misura in cui la sua struttura estetica è polivalente e persino 
ambigua.” RONDOLINO, G., o.c. 90 or. 

93 Guarner: “..., se trata tan solo de exponer de la manera más simple posible que la vida del animal se desarrolla de 
un modo paralelo a la del hombre y que las dos están profundamente arraigadas en la naturaleza.” GUARNER, J.L. 
o.c. 116 or. 
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motore bezala, eta gai hau zinegileak garatuko du bere lan didaktikoaren obra 
enblematikoenetan. Episodio honetako «irudi esentzial» bat ekarri beharko bagenu ikertzaile 
batek baino gehiagok aipatzen duten irudia azpimarratu beharko genuke, gorago ere 
konposizioaz eta hitz egitean komentatu duguna: langilea bainu errituala hartzen berak egiten 
parte hartu duen lakuan. Hemen nahasten dira tradizioa eta modernitatea, gizakia eta natura, 
elementu profanoa eta sakratua.94 

Guarner-ek zenbait ideia aipatzen ditu, episodio honetan espresatzen direnak: bere lanari 
buruz gogoeta egiten duen gizona, zaharra eta berriaren arteko kontrastea, heriotzaren eta 
bizitzaren presentzia segikoa, lanaren eragina bizitza pribatuan, herrialdearen egoera ekonomiko 
eta sozial berria, eta antzinakoen tradizioko unibertsoko lau elementu funtsezkoen presentzia, 
lurra, ura, sua eta airea.95 

Brunette-k aipatzen du langilearen sentsazioa zentral elektrikoa ikusten duenean eta esaten: 

Argindarra. 

Magia. 

Baina guztia esplika daiteke. Guztia. 

Nahikoa da pentsatzen hastea. Ez dago magiarik. 

Dagoeneko ez da miraririk. Ezagutza. 

Magia gehiago. Misterio gehiago. Ezagutza. Ezagutza. 

Hirakud. 

Teknologia modernoaren nahia eta kultura tradizionalaren erakutsien arteko gatazka azaltzen 
omen da hemen.96 Baina episodioan aditzera ematen den bezala misterio guztiak ezin dira 
esplikatu, eta hor agertzen dira bainu errituala eta heriotzaren eszenak. Izan ere, Rossellini-ri 
gustatu zitzaion India garapena eta antzinakoaren arteko koexistentziagatik. Indiak 
modernizatzeko saio indartsua egiten zuen baina bide batez antzinako jardun askoren iraupena 
erakutsi. Indian batera ikus zitezkeen historiako aro guztiak.97 

                                                 
94 Guarner: “(...) es sin duda el plano más bello de India. Su belleza no se debe simplemente a su composición 

plástica, sino al hecho de que resume de manera ejemplar el método de toda la película: mostrar la fusión de lo 
viejo y de lo nuevo, del hombre y de la naturaleza.” GUARNER, J.L. o.c. 115 or. 

95 GUARNER, J.L. o.c. 119-120 or. 
96 BRUNETTE, P, o.c. 203-204 or. 
97 Rossellini: “Y lo que es (como ya dije en las emisiones de televisión) chocante en la India es la contemporaneidad 

de la Historia. Se está inmerso en una humanidad primitiva y también en los tiempos modernos. Ahí están presentes 
las señales de todos los períodos históricos, ante los ojos, absolutamente en el mismo plano. Este es, me parece, el 
aspecto más asombroso de la India. LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 103. or., lan hau aipatuz: Cahiers du 
cinéma 94 zb., 1959ko apirila. 
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Episodio honetako eszena batzuk lotu daitezke hango biztanleen erlijiositate 
partikularrarekin. Izan ere, edozer gauzak balio baitu erlijioa adierazteko, edozein objektuk 
dibinitatearekin kontaktuan jartzeko, naturaren edozein izaki edo gauzak, eta Rossellini 
marabilatuta geratu zen hangoen libertate erlijiosoarekin.98 

12.4.2.3 Hirugarren episodioa: Agurea eta tigrea 

 Episodio honetan armonia kosmikoaren gaiak azaltzen dira animalia eta gizakien artekoak 
eta progresuaren papera bizimoduaren metodo tradizionalak transformatzeko. Naturaren oreka 
hautsi egin daitekeela esaten da. Guarner-en ustez episodio hau da filmak planteatzen dituen gai 
eta gatazka ugarien adibidea: gizaki baten bizitzaren aspektu esentzialak azaldu ondoren, tigrea 
eguneroko bizitzan abentura eta misterioaren intrusioa balitz bezala dabil. Burdin bilatzaileen 
kamioiak nekazarien bizitza lasaian sartzen dira, eta horrek modernitatearen intrusioa esan nahi 
du, baina bide batez beharrezkoa den industrializazioaren sarrera ere bai. Makinen zaratak 
ikaratu egiten ditu animalia guztiak eta tigrea janaririk gabe geratzen da, eta orduan gizaki jale 
bihurtzen. Animalia hiltzaile bihurtu denez kasualitatez, eta ez bere izaeragatik, agureak ez die 
haren bila dabiltzan ehiztariei laguntzen, aldiz belarrei sua ematen die animaliak ihes egin dezan. 

Guarner-ek dioenez Rossellini gai da pintzelada batzuez arazo baten alde asko maila 
guztietan azaltzeko, ez du askorik ardura irudien kalitate desberdinak, batasuna gaiak ematen 
baitio.99 

Rossellini-k objektuen anbibalentzia erakusten du, edo objektuak berez ez direla gaiztoak 
esan, aitzitik gizakia litzateke beren erabileraz edo jokabideaz animaliak edo objektuak gaiztotu 
egiten dituena.100 

                                                 
98 Rossellini: “Recuerdo un día que iba al Tíbet por una carretera de montaña a 4.000 metros de altura y el calor del 

motor y la altura hacían que la gasolina se evaporase. Teníamos que detenernos cada doscientos metros y esperar a 
que el motor se enfriara. Veíamos a un hombre que llevaba una enorme carga, que nos alcanzaba cuando nos 
deteníamos y al que luego volvíamos a adelantar, y así varias veces. A la puesta del sol dejó su carga junto a un 
árbol, empezó a mirar a su alrededor, se acercó a un río y buscó cuidadosamente algo en el fondo. Sacó una piedra, 
subió hasta el camino, la puso en el hueco de un árbol y rezó una plegaria. Buscaba un contacto y lo encontró en 
una piedra. Esto da una idea de su libertad en el aspecto religioso, que es una dimensión real de la vida humana. 
Esta es una de las grandes lecciones de la India.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 126-127 or. 

99 Guarner: “La interrelación de tantos temas conduce en breves momentos a una sorprendente complejidad: unos 
leves rasgos son suficientes para evocar las profundas resonancias de un problema a todos sus niveles, con una 
flexibilidad y una espontaneidad que evidencian unas dotes de observación y un espíritu de síntesis excepcionales. 
Poco importa entonces, que el plano del campesino se haya rodado en 35 mm. y el contraplano del tigre en 16 mm.; 
la unidad -o el raccord, si se quiere- procede de la profunda coherencia del pensamiento del autor.” GUARNER, 
J.L. o.c. 117 or. 

100 Rossellini: “Entonces, por qué no hacer el esfuerzo de ir a ver a todos los hombres, de empezar a «contarles» a los 
demás, mostrar que el mundo está lleno de amigos y no de enemigos, si es que el enemigo existe. El tigre, de 
pronto, se convierte en devorador de hombres. Pero no lo es por naturaleza. También los automóviles son 
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12.4.2.4 Laugarren episodioa: Tximinoa 

Alde batetik, episodioak naturaren izaera azaltzen omen du. Rossellini-k esaten du episodio 
hau azken jarri zuela berton bere ustez naturaren arau perfektua azaltzen delako: Buitreak 
itxaroten ari dira, baina ez dute gizona jango ez dagoelako hilda.101 

Bestalde, azken episodioak begien bistan jartzen du natura eta gizakiaren arteko gatazka. 
Tximinoa urrundu da beste tximino basatiengandik baina ez da gizakiaren munduan sartu. Izan 
ere, Brunette-k dioen bezala, natura eta gizakia armonian egon badaitezke ere animalia eta 
gizakia erresuma bitakoak dira. Kasu honetan Ramú tximinoa bien artean dago, eta ez da gauza 
ez batean ez bestean ondo konpontzeko, eta bide batez kontakizun hau gizakiaren izaeraren 
fabula bilakatzen da, gizakia ere askotan natura eta kulturaren artean ibiltzen baita 
konponezinean.102 

12.4.2.5 Gizakia eta naturaren arteko lotura 

Episodio hauetan ikusten den bezala filmeko gai zentral bat gizakia eta naturaren arteko 
harremana da. Indiako jende hark naturarekin eta animaliekin zuen lotura mirestu zuen 
zinegileak, naturarekin armonia handian bizitzea lortu zuela hango jendeak ikusi, eta hori bere 
filmeko episodioetan jasotzen du etengabe. Rossellini-k nolako desberdintasuna dagoen Indiako 
natura indartsua eta Europakoaren artean adierazten du.103 Indiara joandakoan asmo finkoa 
zeraman herrialde hartaz topikoetan ez erortzeko, baina bestalde topiko horiek beren 
errealitatean ikusi beharra zegoen.104 Hala ere, adibidez, ez du behi sakratuez hitz egiten, kobra 
                                                                                                                                                

devoradores de hombres. Pero no se puede odiar al coche porque ocurran accidentes.” LAMET, P.M. eta PELAYO, 
A., o.c. 120. or. 

101 Rossellini: “Je n’ai pas mis cet épisode à la fin parce qu’il était le plus dramatique, mais parce qu’il figure la règle 
parfaite de la Nature. Les vautours attendent, mais ils ne vont pas manger l’homme parce qu’il n’est pas mort. Il 
faut attendre le décret de mort. Il faut que soit, en quelque sorte, légalisée la mort de l’homme pour que les 
vautours -partie de la nature- bougent et viennent accomplir leur fonction de nature. Ça, c’est déjà assez 
extraordinaire.” BERGALA, A., o.c. 53 or. 

102 BRUNETTE, P., o.c. 206 or. 
103 Elkarrizketa baten hau dio Rossellini-k: “-Pourquoi les animaux ont-ils dans le film une telle importance? - Parce 

qu’en effet ils ont de l’importance aux Indes. Ce qui m’a frappé, en rentrant, c’est, chez nous, l’absence totale de la 
nature. Là-bas, l’homme est toujours dans la nature. C’est très important: un homme même très moderne, comme 
l’est l’homme indien, vit en contact avec la nature, exactement tout le temps. Cette présence de la nature, vous 
l’avez même dans les villes. Inutile d’aller à la campagne: la nature est dans la ville. Ici, la nature n’existe plus. 
Même la campagne n’est plus la nature. Les arbres qu’on trouve au bois de Boulogne, ce sont des arbres, certes, 
mais ce n’est pas la nature.” BERGALA, A., o.c. 49-50. or., lan hau aipatuz: Cahiers du cinéma, 94 zb., 1959ko 
apirila.   

104 Rossellini: “¡En la India, la Naturaleza es tan evidente, tan potentemente evidente! He procurado siempre deshacer 
la leyenda y mirar las cosas en su realidad. Por ejemplo, el exhibidor de monos muere porque hay una ola de calor. 
Es un hecho metereológico: está dotado de tal poder que ejerce una influencia decisiva sobre los hombres, se hace 
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non edo non pasadan besterik ez da ikusten eta protagonismoa beste animalia batzuek hartzen 
dute: elefanteak, tigreak, tximinoek.105 

Natura eta gizakiaren arteko harremana Rossellini-k gizakia beraren baitan ere ikusten du, 
gizona bere buruarekin burrukan dagoela uste du, bere parte animala eta humanoa elkarren aurka 
jartzen direlako.106 

12.4.2.6 Armonia kosmikoa 

Ikertzaile batek baino gehiagok aipatzen du India filmak orokortasunari egiten diola 
erreferentzia. Godard-ek esan zuen munduaren sorkuntza zela, irudi bakoitza ederra zela, ez 
berez ederra izateagatik egiaren distira duelako baizik,107 eta hori horrela bada esan behar da 
Rossellini-k bere pretentsioak bete zituela filmarekin. Quintana-k esaten du filmaren gai zentrala 
armonia kosmikoa dela, gizaki, animalia, landare, aire eta harrien arteko harremana, 
absolutuaren zentzua galdu ez duen zibilizazio baten markoan. Rossellini-ren helburua ez omen 
da Indiari buruzko dokumental sinplea egitea, zinema eta giza existentziazko pentsamendu etiko 
edo filosofikoaren entsegua egitea baizik. Apaltasuna izango da filmaren motorea eta bere 
estiloaren arau nagusia, eta gauzak dramatizatu baino gehiago desdramatizatu egingo ditu. 

Guarner-ek ere esaten du Rossellini-k film honetan sintesi totala egin nahi duela, existentzia 
forma oso baten armonia erakutsiz tonu trankil eta solemnean.108 

Masi-k eta Lancia-k India filma Rossellini-ren egoera pertsonalarekin lotzen dute, esanez, 
egileak lurralde hura ikusten zuela arima eta gorputzaren arteko banaketa mingarria sendatzeko 

                                                                                                                                                
dramático. Partí con la firme intención de evitar los lugares comunes: entre estos lugares comunes hay los tigres, 
los elefantes, las cobras... Pero estos lugares comunes nacen siempre de una determinada realidad, por tanto, es 
mejor mirarla tal cual es.” LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 103 or., lan hau aipatuz: Cahiers du cinéma 94 zb., 
1959ko apirila. 

105 Guarner: “Como sus primeros documentales, India centra su atención en los animales. Pero no encontraremos 
cobras ni vacas sagradas; de los cuatro episodios de la película, el elefante y el tigre son los protagonistas del 
primero y el tercero, mientras que un mono es el héroe del último. No se trata sólo de una película sobre los 
animales, sino sobre las relaciones entre los animales y el hombre (aspecto que había interesado ya al cineasta, 
aunque bajo un ángulo distinto, en L’invidia e Ingrid Bergman).” GUARNER, J.L. o.c. 116 or. 

106 LAMET, P.M. eta PELAYO, A., o.c. 124 or. 
107 Godard: “India prend le contre-pied de tout le cinéma habituel: d’une logique absolue, plus socratique que Socrate. 

Chaque image est belle, non parce qu’elle est belle en soi, come un plan de Que viva Mexico, mais parce qu’elle est 
la splendeur du vrai, et que Rossellini part de la vérité. Là ou les autres n’arriveront que dans vingt ans peut-être, 
lui en est déjà parti. India englobe le cinéma mondial, comme les théories de Riemann et Planck la géometrie et la 
phisyque classique. Dans un prochain numero, je prouverai pourquoi India c’est la création du monde.” GODARD, 
Jean-Luc, “India”, in: Cahiers du cinéma, 96 zb., 1959ko ekaina, 41 or., hemen aipatua: QUINTANA, A., o.c. 
(1996) 266 or. 

108 GUARNER, J.L. o.c. 118-119 or. 
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leku moduan. Izan ere, lurralde hartan banaketa hau ez da existitzen: Indian gauza arruntenak 
sakratuekin kointziditzen dute, ezagutza razionalak sentsibilitate mistikoarekin biltzen, eta 
gizakiak ta animaliek badakite elkarrekin konpontzen.109 

Guzti honen arabera India leku erreala baino gehiago leku imajinarioa litzateke, egileak 
mundu modernoaren zenbait problema eta gai bilduta ikusten dituen tokia eta haien konponbide 
orokorra nondik joan beharko lukeen adierazteko erabiltzen dena. Eta alde honetatik begiratuz 
ere, gorago esan bezala, filmaren helburu nagusia ez litzateke lurralde erreal bati buruzko 
informazio objektiboa ematea, egileak munduaz eta bizitzaz duen ikuspegia ematekoa baizik. 

12.4.3 Generoaren tratamendua 

Filma erabat gizonezkoaren ikuspegitik egina da. Mendebaleko gizarteen ikuspegitik 
begiratuta gai batzuetan Rossellini bere denboraren aurretik joan zela esan badaiteke ere, gizakia 
eta naturaren arteko harremanei buruzko arduran, adibidez, ezin esan liteke gauza bera generoen 
arteko harremanez. Gizonezkoak dira protagonista nagusiak bere filmean, eta emakumeak haien 
begietatik ikusten dira. Gizonek daramate kontakizunetako pisu osoa. 

Elefante zaindariaren kasuan gizonak bilatzen du neska, eta eramaten du harekin ezkontzeko 
iniziatiba osoa. Ur presako langilearen kasuan emakumezkoa da batez ere kexuka azaltzen den 
pertsona egoera berriaren aurrean, gizonak izan behar du ausardia zeregin berrien bila hasteko 
eta emakumea konbentzitzeko ere. Hau dio komentarioak: 

“Azken baten ulertzen diot emazteari, 

tristea da joatea eta guztia uztea, 

bera ez da pentsatzen hasten zer egin dezakegun oraindik, 

bizitzan ez dago dike bat bakarrik egiteko.” 

Gizona da beraz etorkizunaz ardura hartzen duena, errutinatik kanpora jarduten hasteko 
indarra duena. 

Agurea eta tigrearen kontakizunean gizonezkoa protagonista nagusia izatetik aparte banaketa 
adierazgarria egiten da generoen arteko jardunetan: 

“Emakumeek egunero dituzte zeregin berberak. 

Nik oihanean, naturaren presentzia nabaritzen dut oso indartsu.” 

Gizonezkoa dedikatzen da kontenplaziora emakumeek «beren zereginak egiten dituzten 
bitartean». Laugarren episodioan tximinoa da protagonista eta ez da azaltzen era hain argian 
                                                 
109 MASI, S. eta LANCIA, E., o.c. 78 or.  
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generoen ikuspegia. Kontuan hartzeko beste detaile bat da komentarioen ahotsa gizonezkoena 
dela film osoan. 

12.4.4 Ondorioak 

Estiloaren aldetik hauxe da azpimarratzekoa: Aztertu ditugun film guztien artean Rossellini 
da irudiaren kalitateari edo estetikari “ideiaren” aurrean balio sekundarioa ematen dion 
zuzendari bakarra. Ez dio axola norbaitek irudiaren “akats” moduan har ditzakeen jasoketak 
egitea eta muntaketan sartzea, haiek zerbait argia esaten dutela uste izanez gero. Zentzu honetan 
ideiari ematen zaio garrantzia eta estiloaren ezaugarri nagusia da hura adierazteko sinplizitaterik 
handienaz egitea gauzak: Muntaketa lanerako ahal denik eta gutxien utzi behar da, eta horregatik 
plano luzeak -plano-sekuentziak- errodatu behar dira, eta hauek ere gehiegi errepikatu gabe, 
aktore ez-profesionalak ahal denik eta gutxien bortxatuz erabilita, eta errodaje unean bertan 
gauzak artezten jakinda. Rossellini-k errealak izan daitezkeen egoera batzuk eszenan jartzen 
ditu, fikziozko funtzionamendua erabiliz, eta generoen mugetan edo nahasmenduetan sartzeko 
inolako ardurarik gabe. 

Egitura aldetik lehen begiradan eraketa narratiboa erabiltzen dela ikusten da, lau historia 
eraikiz, baina berehala susmatzen da helburua ez dela fikziozko historia horien kontaketa bera. 
Egileak aitzakiatzat erabiltzen ditu forma orokorragoa eraikitzeko, asoziatiboa litzatekeena, eta 
bere ideiak espresatzeko erabiltzen duena. Ikuslea ezin da geratu historia horiek narratiboki 
beren baitan kontatzen dutenarekin, askotan pintzelada batzuez besterik ez baitaude eraikita, eta 
berehala sortzen zaio egileak proposatu nahi duen asoziazio sarea. 

Hala ere, muntaketa ez da asoziatiboa, funtsean kontinuitatezko sistema erabiltzen baitu, 
baina hala ere muntaketaren sekundariotasunaz duen pentsaketagatik ez da ari beti 
kontinuitatearen arau konbentzionalak jarraitzen, ez du hauek hausteko ardurarik hala baderitzo, 
eta batez ere plano-sekuentziak erabiliaz gutxitu egiten delako muntaketa lana. 

Funtsean errealitatearen errepresentazioa esposizionala da, egileak errealitateari buruz berak 
duen ikuspegia azaldu nahi du, nahiz eta hori subjektibotasun itxuraz azalduta egon. Egoera 
batzuen aurrean protagonistek dituzten sentimenduak eta emozioak azaldu nahi dituenez, eman 
dezake ikuspegi objektiboa barik beste era batekoa azaltzen digula. Baina gauza da 
subjektibotasun hori egilearena dela. 

Aurrekoarekin lotuta esanahien aldetik aipatu behar da filmean azaltzen den India leku 
erreala baino gehiago leku imajinarioa izan daitekeela. Rossellini-ren buruan dagoen herrialde 
horretan gizarte modernoko gai eta problema orokor batzuek nolabaiteko konponbidea hartzen 
dutela dirudi. Gatazka dago objektu desberdinen artean, baina armonia ere bai, edo behintzat 
badirudi harreman egokia eta armonia bilatzeko aukera dagoela: gizakia eta natura, modernitatea 
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eta tradizioa, gauza profanoak eta sakratuak, bizitza eta heriotzaren arteko loturak egiteko. 
Baina, Rossellini-ren ardura bat pentsamendu ezarriak eta klitxeak baino harantzago joatea den 
arren, ez dirudi hori elementu batekin lortzen duenik, hain zuzen generoaren, gizonezko eta 
emakumezkoen arteko harremanekin, ze filmeko kontakizunetan azaltzen diren egoeren 
tratamendua oso tradizionala da puntu honetan. 
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13 9-Jean Rouch eta Edgar Morin-
en “Uda bateko kronika” 

 (Chronique d’un été) 

1961 

13.1 Sarrera 
Film honi bere ospea cinéma-vérité korrontearen aitzindaria izatetik datorkio, hain zuzen 

termino hori asmatu zutenak film honen egileak izan baitziren, Jean Rouch zinegilea eta Edgar 
Morin soziologoa. 58-60 urteetan sortutako beste korronte batzuekin lotura zuzenak ditu asmo 
horrek, esaterako Kanadan candid eye eta Estatu Batuetan direct cinema deitu zirenekin, nahiz 
eta antzekin batera diferentzia nabarmenak ere badauden. 

Uda bateko kronika filma eta beste iniziatiba horiek filmaketan aritzeko teknikak erraztasun 
gehiago ematen zuenean gertatu ziren, kamera eta soinu grabaketan lortutako aurrerapenei esker. 
Hain zuzen Rouch eta Morin-en filmean kameraz jardun zuen Michel Brault Kanadatik zetorren, 
eta ordurako 58-59 urteetan korronte berria osatuko zuten hainbat lan eginak ziren herrialde 
hartan: Kanadako National Film Board-ek1 candid-eye izeneko saila atera zuen, Brault eta 
Groulx Les racqueteurs egiten ari zirela.2 Bitartean, Estatu Batuetan Leacock-ek Drew 

                                                 
1 Rouch: “Michel Brault nous a apporté une technique qu’il avait mise au point au Canada depuis longtemps, celle de 

la “caméra qui marche”. Il qu’entre ses mains la caméra devenait absolument mobile tout en restant parfaitement 
stable: il était capable de monter ou de descendre un escalier et de suivre nos personnages n’importe où.”  Hemen 
jasoa: GAUTHIER, G., o.c. 76 or. 

2 Nichols: “A finales de los cincuenta esta modalidad empezó a ser tecnológicamente viable gracias al trabajo de los 
realizadores del National Film Board of Canadá (en particular con las series de «Candid Eye» en 1958-1959, y Les 
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Associates-en produkzio ezagunenetakoa, Primary, burutzen zuen, alderdi demokrataren barruan 
zeuden hauteskunde primarioez, hautagaietako bat Kennedy zelarik. Dokumental hauek 
filmaketa ekipo berriari esker egin ziren, eta Sadoul-ek dioenez Rouch-ek ere Leacock-enaren 
antzeko ekipoa lortu zuen Uda bateko kronika egiteko.3 

Beren filmean egileek Paris-eko jendearen bizimodua azaldu nahi zuten, baina bizimodu hori 
ordurarte gutxitan zentratutako eran ulertuta, jendea nolako baldintzatan bizi zen barik jendeak 
zer sentitzen zuen interesatzen baitzitzaien. Filma ez da alferrik hasten Parisen kaleko jendeari 
ea zoriontsu den galdezka. 60ko urteen hasiera zen, Argeliako gerra amaitzen ari zen, eta 
Frantziak kolonizazioaren garaietako aro loriatsuak ahaztu beharra zeukan. Jendeak nolabait 
bizitzeko baldintza hobeak lortu zituen, kontsumo gizartea denentzat zabaltzen hasita zegoen, eta 
ordurarte ezin izandako beste gauza batzuez ere arduratzen has zitekeen, eta errealitateari 
sentsibilitate berriaz begiratzen. 

13.2 Estiloa 

13.2.1 Filmaren segmentazioa 

32 sekuentzia bereizten ditugu filmean, zortzi segmentutan bilduta, honela: 

1. segmentua 

1. Sarrera. Paisaia: arbola atzetik lantegien tximiniak, jendea kalean. 

2. Rouch, Morin eta Marceline, filmaren helburuaz mintzatzen. 

3. Marceline neska ikasle batekin galdezka kalean jendeari ea zoriontsu den. 

4. Marceline eta neska ikaslea mekanikariekin hizketan haien tailerrean. 

5. Marceline eta neska ikaslea bikote bohemioarekin hizketan haien etxean. 

2. segmentua 

6. Morin, Angelo eta beste langile birekin hizketan etxean. 

7. Angelo jeiki, gosaldu, eta kalera doa. 

8. Langileak lantegian sartzen dira eta lanari ekiten diote. 

                                                                                                                                                
racqueteurs de Gilles Groulx y Michael Brault en 1958). Esta modalidad adquirió prominencia y se convirtió en el 
centro de una controversia con Chronique d’un été de Jean Rouch y Edgar Morin, que sus autores denominaron 
obra de cinéma vérité, y con el éxito de Primary de Drew Associates en Estados Unidos.” NICHOLS, B., o.c. 
(1997) 78-79 or. 

3 Sadoul: “Pour sa Chronique d’un été, Jean Rouch  employa un appareillage image-son analogue à celui de Leacock, 
quoi-que moins perfectionné.” SADOUL, o.c. 125 or. 
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9. Lantegian jaten. 

10. Angelok autobusa hartzen du etxera bueltatzeko eta ondoren oinez doa kaleetan zehar. 

11. Angelok gimnasia egiten du eta atsedena hartzen liburua irakurriaz. 

12. Angelo-k Landry ezagutzen du. 

3. segmentua 

13. Morin senar-emazte batzuekin hizketan etxean. 

14. Marilou lanera joaten eta makinaz idazten bulegoan. 

15. Morin Marilou-rekin hizketan etxean. 

16. Morin Jean Pierre ikaslea eta Marceline-rekin hizketan. 

4. segmentua 

17. Mahai inguruan gizonak eta ikasleak Algeriako gerlaz mintzatzen. 

18. Egunkari errekorteak Algeriako gerlaz eta Congo-ko gorabeherez. 

19. Rouch, Morin, Marceline, neska ikaslea, Landry eta beste beltz bat Congo-ko gertakizunez 
mintzatzen mahai inguruan kanpoan. Marceline-ren besoko zenbaki tatuatuaren jatorria azaltzen 
da. 

5. segmentua 

20. Marceline-ren monologoa La Concorde plazan, naziek deportatua izan zeneko zenbait une 
gogoratuz. 

21. Marceline Jean Pierre-rekin dantzan plazan. 

6. segmentua 

22. Morin Marilou-rekin hizketan etxean. 

23. Marilou gizon batekin pisuan, eskilarak jaitsi ta kaletik doaz. 

24. Angelo esplikatzen lanean kapatazarekin izan duen arazoa. 

7. segmentua 

25. Jendea ekipaia kotxean ipintzen oporretan joateko. 

26. Landry eta neska itsasoko uraz disfrutatzen. 

27. Landry eta neska zezen-plazan. 

28. St Tropez-en produktore bila beren gorputz lirainak erakusten ari diren neskak. 

29. Morin eta Landry neska ikasle gazte batzuekin hizketan etxe barruan. 

30. Angelo familiarekin eta lagunekin eskalada praktikak egiten. Merienda jaten eta kantatzen. 

8. segmentua 

31. Filmean parte hartu dutenak proiekzioa ikusi eta beren inpresioak kontatzen. 
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32. Morin Rouch-i filmari buruzko bere ondorioak kontatzen Musée de L’Homme-ren barruan 
paseiatuz. 

Segmentu banaketa nahiko arbitrarioa da, egileek biltzen dituzte sekuentziak haiek lotzeko 
edozein elementu erabiliaz: Lehen segmentuan Marceline eta beste neska bat dira nolabaiteko 
batasuna ematen diotenak, sekuentzia horietan kaleko jendeari elkarrizketak egiten ari baitira, 
«zoriontsua zara?» galdera eginez. Bigarrenean langileen bizimoduaz zenbait gauza aipatzen dira 
eta ondoko sekuentzietan langile baten bizitza azaltzen da. Segmentuaren azkenean 
hurrengorako trantsizio moduan gizon beltz batekin, Landry-rekin kontaktuan jartzen da 
protagonista, geroago segmentu osoa eraikitzeko aitzakia izango dena. 

Hirugarren segmentuan Morin da elkarrizketak bideratzen dituena, pertsona batzuei galderak 
eginez, eta Marilou-ri egiten diona da aipagarriena emakume hau krisian sartuta dagoela ikusten 
dugularik. Laugarrenean aurreko sekuentzietan zehar agertu diren lagun batzuk Afrikako 
gertakizunez mintzatzen jartzen dituzte egileek, zenbait egoera apropos probokatuz. Azken 
probokazioak, Marceline-ren besoan dagoen zenbaki tatuatuak bidea zabaltzen du ondoko 
segmentuan, bostgarrenean, neska honen deportazioaren historia gogorra azaltzeko. 

Seigarrenean Morin-ek berriro egiten du elkarrizketa Marilou-rekin, oraingoan krisitik 
irtenda azaltzen da, bere historiak azken zoriontsua du gizon batekin kaletik doala. 
Zazpigarrenean oporrak hasten dira eta honek opor garaietako zenbait gogoeta egiteko aukera 
dakar, bitartean Afrikako gertakizunekin kontrastea eginez. Zortzigarrenean eta azkenengoan 
erakutsi egiten zaizkie partaideei film zatiak, beraien erreakzioak jasotzeko, “bizitza den bezala” 
noraino jaso den jakiteko, eta azken sekuentzia egileen gogoetekin amaitzen da. 

13.2.2 Eszena-jartzea 

Egileek jartzen dituzte protagonistak beren eguneroko gauzak egiten, lanean, edo denbora 
pasan. Bildu egiten dituzte zenbait gaiez mintza daitezen. Batzuei elkarrizketa sakonagoak 
egiten dizkiete, eta protagonistek beren buruaren “interpretazioa” egin behar dute, eta horretan 
sakontzeko elkarrizketatzaileak probokatu egiten ditu gogoeta batzuk, eta sentimendu batzuen 
adierazpena bultzatu, beren galdera eta komentarioen bidez. 

13.2.3 Egitura 

Forma orokorra narratiboa dela esan daiteke, bere barruan zenbait historia desberdin 
tartekatzen dira. Nahiz eta filmean kontatzen den historia bakarra eta borobila izan ez, bere 
egitura errelato baten bidez gauzatzen da pertsonaia desberdinen historiak eraikiz. Horixe da 
hain zuzen izenburuan bertan agertzen den kronika hitzak adieraz dezakeena. 
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13.2.4 Muntaketa 

Gehienbat kontinuitatezko muntaketa darabil filmak, elkarrizketak egiten dituenean plano-
kontraplano formula erabiltzen du batzutan, besteetan pertsonaiarengan zentratzen da, bere 
espresio aldaketak kaptatzeko asmoz. Noizbait lotura asoziatiboak egiten dituzten irudi-jokoak 
erabiltzen ditu, baina planoaren barruan, ez planoen arteko kontraste edo antzekotasunen bidez. 
Adibidez, Marilou-ren bakardade krisia eta ondorengo konponketa adierazteko sekuentziaren 
amaieran gizon batekin eskutik oratuta doanean kaleko posteak nola eskuak askarazten dizkien 
eta gero nola berriro gurutzatzen dituzten ikusten da. 

13.2.4.1 Planoak 

Film honek 1:45’41” irauten du 455 planorentzat, eta bakoitzak batez beste 12,6 segundu 
irauten du, plano luzeenak dituzten filmen zerrendan sartzen da. Izan ere, hirurogeiko urteetatik 
aurrera ditugun film guztien ezaugarria (batena ezik) plano oso luzeak edukitzea da, eta hauxe da 
garai horietako filmaketa korronte berrien ezaugarri printzipaletarikoa. 

Beste ezaugarri nabarmen bat planoaren distantziari buruzkoa litzateke, hurbildu egiten baita 
objektuarenganako distantzia, eta film honetan honela funtzionatzen du: 

- Lehen planoen kopuru oso handia erabiltzen da filmean, 4 sekuentziatan nagusi da 
distantzia hau: 12, 13, 15, 16 eta 27an. 

- Nagusi azaltzen den neurria erdiko plano laburra da, izan ere 32 sekuentzietatik 12tan 
gailentzen da neurri hau: 2, 5, 6, 8, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 31. Erdiko planoak hiru 
sekuentziatan dira nagusi (3,4,9) eta bestalde plano orokorrak ere hirutan (10,25,30). 

Lehen planoa eta erdiko planoaren bitarteko distantziaren erabilpen hain zabalak zerikusia du 
filmaren helburuarekin, pertsonen barneko mundua harrapatu nahiarekin. Bestalde plano 
orokorren urritasunak agertzen diren horrelako batzuei esanahi berezia eskaini ahal die, eta hain 
zuzen hauxe da gertatzen dena, adibidez Marceline La Concorde plazatik doanean, plano 
orokorrak oso orokorrak bihurtuz, protagonistaren bakardadea eta isolamendua nabarmenagoa 
egiteko. 

13.2.4.2 Soinua 

Freyer-ek dioenez soinua ere “manipulatua” da helburu espresiboetarako.4 Soinu sinkronikoa 
era efektiboan erabiltzen da elkarrizketa zuzenetan, baina bestalde filmgileak ez dira 
                                                 
4 FREYER, Ellen, “Chronique of a Summer - Ten Years After”, in: JACOBS, L. o.c. 439 or. 
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ixiltasunaren beldur ere. Marilou-rekin eginiko elkarrizketan kamerak beragan jarraitzen du hitz 
egiteari uzten dionean, bere eskuen mugimendua eta aurpegiaren espresio penazkoa hunkigarri 
jasoaz. Musikaren erabilera neurtua eta egokia da, esaterako bikote bohemioaren etxean bezala, 
musika-kutxa berezia erakusten digutenean entzuten duguna. Kaleko zaratak eta soinu naturalak 
erabiltzen dira Angelo jarraitzen dugun sekuentzian, bere eguneroko errutinan. Nahiz eta 
hauetako bat bera ere ez den funtsezkoa edo dramatikoa sekuentziaren esanahia jasotzeko, ez da 
alferrekoa edo azalekoa ere, egoki aldatzen delarik sekuentziaren gaia espresatzeko. 

13.2.4.3 Filmaren komentarioak eta dialogoak 

Filmaren gune zentrala bere elkarrizketek eta monologoek osatzen dute. Beroriek egiteko 
teknika da azpimarratu beharreko gauza. Elkarrizketen artean bat nabarmenduko dugu, Marilou-
ri egindako lehena, eta monologoen artean Marceline-rena. 

13.2.4.3.1 Marilou-rekin egindako lehen elkarrizketa 

Edgar Morin azaltzen da irudietan emakume honi elkarrizketa egiten 15. sekuentzian. 

Morin: 27 urte dituzu, Parisen bizi den italiarra zara. Hiru urte hauetan zure bizitza oso desberdina 
izan da Cremona-n, klase ertaineko etxe baten izandakoarekin. Hemen neskameentzako gelan bizi 
zara... kanpotarra zara, gizonezkoak ezagutzen dituzu... Paris ezagutzera etorri zinen... lagun 
berriak egin dituzu... Zer da aipagarriena zuretzat? 

Marilou: Nire bizitzaren aldaketaz hitz egin duzu... Nire gelak izan du erabilpena... Zenbait negu 
igaro dut han. Ez zegoen berogailurik... Lehenago ez nuen inoiz hotzik pasatu, ez nintzen inoiz 
ezeren faltan egon... Konpentsazioa zen nire kontzientziarentzat. Pozik nengoen une gogorragoak 
bizitzearren... lehen aldia zen lan egiten nuena. Zazpiretan itzartzen nintzen, nekatuta baina ... ia 
pozik ordu puntako jendetzaren artean. Pentsatzen nuen benetan behar nuen tokian nengoela. 
Baina hark ez zuen iraun denbora luzean. Orain nazkatuta nago neure gelaz eta hotzaz. Nazkatuta 
metroarekin eta ordu puntako jendetzarekin. Eta ez dut... giza-kontaktoa bilatzen dut... ez zait 
gustatzen... alferrik da. 

Morin: Baina baduzu helbururen bat... ezer egiteko gogorik? 

Marilou: Egia esateko, ez dakit... ez dakit. Batzutan pozik nago Parisen egoteagatik... Denbora 
galdua berreskuratu dudala sentitzen dut... Hona etortzen naizenean sentitzen naiz abandonatuta. 
Neuregan itxita nengoen, isolatuta, Italian nengoenean. Neure barruko errekurtsoak agortuta 
nituen. Errealitatearen kontra joan nahi nuen. Galdetzen diot neure buruari ea hau zen modurik 
onena. Esate baterako, edan egiten dut... ikusten duzu... Nik nahi nuen libratzea... aitzakietatik 
Frantziara etorrita. Neure airera bizi nahi nuen. Arrazoi faltsuekin amaitu dut... Hura berriro 
aurkitzeko edarian, gizonengan... laburki esateko, zaborrean. 

Morin: Baina zer kontatu nahi duzu benetako errealitateaz? Lana da interesatzen zaizuna? Nahi 
duzuna egitea? Edo zera ote da... maite duzun mutil batekin bizitzea, arazorik ez edukitzea. 

Marilou: Nahi dut lan bat ez nauena beldurtzen... Norbaitekin bizi... ordu batez... ordu bitan, 
hilabete bat, edo aste bi. Berarekin egon besterik gabe... bera maitatzeko inolako mamurik gabe. 
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Nigandik kanpora atera... edo hiltzea ere... Zerbaitekin kontaktuan egon... neuregana itzultzera 
behartuta egon gabe. Ez daukat ere eskubiderik neure burua hiltzeko... Hori ekintza litzateke... 
(Ixiltasun luzea) 

Morin: Zergatik zaude derrigortuta zeure baitan itxita egoten? 

Marilou: Neuk baneki... 

Elkarrizketa hau 8 planotan burutzen da, denen artean 6’6” iraunez, eta Marilou-ren 
azalpenak hiru planotan kontzentratuta daude, 4’20” irauten dutelarik plano hauek. Honela doa 
planoen banaketa: 

231. 5 segundu. LP. Morin hizketan. 

232. 5 segundu. LP. Marilou irribarreka. 

233. 13 segundu. LP. Morin hizketan. 

234. 1’33”-ko iraupena. LP. Marilou hizketan. 

235. 4 segundu. LP. Morin hizketan. 

236. 31 segundu. LP. Marilou hizketan. 

237. 6 segundu. DP. Marilou-ren eskua. 

238. 2’19”-ko iraupena. EPL. Marilou eta Morin hizketan. 

Atal honen gauzarik aipagarrienetakoa lehen planoen erabilpena eta haietako 3ren iraupen 
ezohikoa da. Morin-ek berak elkarrizketen sailkapena egiten duenean «aitortza» batekin 
konparatzen du holako egoeretan egiten dena, eta elkarrizketa gidatzen duena bizitza modernoko 
«aitorle laiko» bilakatzen omen da. Zera gaineratzen du, holako elkarrizketa telebistan eta 
zineman erabiltzen denean manipulaketa handi bihur daitekeela, baina era berean eguneroko 
bizitzan gehienetan dauden azaleko harremanak baino askoz ere urrunago heltzeko modua dela.5 

13.2.4.3.2 Marceline-ren monologoa 

20. sekuentzian Marceline oinez doa eta berak daraman mikrofonoari hitz egiten dio, irudian 
kamerak atzeranzko “travelling-a” egiten duen bitartean.6 

Marceline: Concorde-ko plaza hutsik dago... hutsik, hogei urte nituenean bezala... orain dela 
hamabost urte edo... ezin dut orain gogoratu. «Ikusiko duzu... hara joango gara... faktorian lan 

                                                 
5 Morin: “La entrevista-buceo lleva en su seno su propia ambivalencia; toda confesión puede considerarse como un 

strip-tease del alma llevado a cabo para llamar la atención de la libido psicológica de espectador, es decir, puede 
ser objeto de una manipulación espectacular; pero, al mismo tiempo, toda confesión va mucho más lejos, mucho 
más profundo que todas las relaciones humanas superficiales y lamentables de la vida cotidiana, incluso en el cine, 
en el que constituye, en último término, el alma del «cine-verdad».” MORIN, Edgar (1995): Sociología. Tecnos, 
Madril, 218-219 or. 

6 Colleyn: “Parmi les cadreurs, Michel Brault, futur pilier du cinéma direct canadien, pratique si bien l’art de la 
marche filmée, qu’on parle encore de «travellings à la Brault». COLLEYN, o.c. 47 or. 
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egitera. Elkar ikusiko dugu igandeetan», zioen aitak. Eta erantzuten zenidan... «Zu gaztea zara, 
itzuliko zara. Ni ez naiz itzuliko inoiz.» 

Eta orain hemen nago Concorde-ko plazan. Ni itzuli nintzen, zu han geratu zinen. Sei hilabete egon 
ginen han berriro ikusi zintudan arte. Bata bestearen besoetara joan ginen. Orduan SS-ko ofizial 
zikin hark... jo egin ninduen zure aurrean. «Nire alaba da», esan zenuen. Zu jotzeko agindu zuen... 
kipula bat zenuen eskuan... nire eskuan jarri zenuen eta ni konorterik gabe geratu nintzen. 

Ikusi zintudanean, galdetu zenidan, «Ama eta Michel?» «Zure neskatxoa» deitu zenidan... Ia 
zoriontsua izan nintzen deportatua izateagatik, zenbat maite zintudan. Zu hemen egotea nahi nuke. 

Itzuli nintzenean... gogorra izan zen. Denak ikusi nituen geltokian... ama, denak... musuak eman 
zizkidaten... nire bihotza harria bezala sentitzen zen... Michel izan zen hura leundu zuena... Esan 
nion, «ez nauzu ezagutzen?» Berak erantzun, «bai, uste dut baietz... uste dut Marceline zarela.» 

20. sekuentzia honek hiru plano ditu bakarrik. Honela doaz: 

321. 1’49”-ko iraupena. PO. Travelling atzerantz. Marceline oinez dator La Concorde plazatik, 
bere monologoa eginez. 

322. 40 segundu. LP-EPL. Behetik. Travelling eskuinerantz. Marceline-k monologoarekin 
jarraitzen. 

323. 1’48”-ko iraupena. PO, azkenean oso orokorra. Marceline La Halle-ko eraikuntza azpitik 
dator, monologoarekin jarraituz. 

Bestearekin alderatuz plano hauek oso desberdinak dira, plano oso orokorra da nagusi 
hauetan pertsonaiaren bakardadea gehiago azpimarratzeko. 

Freyer-ek dioenez bi atal hauetan ikus daiteke, besteak beste, filmean egileek erabiltzen duten 
barietatea helburu desberdinak lortzeko.7 Filmaketak ez du “prestaketa” erakusteko ardurarik, ze 
argazkia kontuz aukeratuta dago, konposizioari garrantzia ematen zaio, argitasuna eta 
iluntasunaren arteko puntua aukeratuta, eta mugimendua ere estudiatuta. Marilou-rekin egindako 
tentsiozko elkarrizketan kamera hurbil eta geldi dago, aldiz kanpoko ekitaldietan pertsonaiarekin 
batera suabe mugitzen daki. Honek esanguratasuna gehitzen dio filmari, lekua eta inguruaren 
zentzua gehituz. 

Adibide ona da Marceline-rekin Les Halles-en egindako sekuentzia bereziki ederra. Hasten 
da Marceline-ren lehen planoaz, bere buruari hitz egiten. Ahotsak tonu berdinean jarraitzen duen 
bitartean kamera atzerantz doa geldiro, eta egitura arkitektoniko berezian sartzen da, bere argi 
eta ilunaren kontraste handiekin. Marceline gero ta txikiagoa ikusten da, bere oroitzapenak 
entzuten ditugun bitartean, eta inguruko espazioak bakardade eta isolamendu handia espresatzen 
ditu. 

                                                 
7 FREYER, E., o.c. 439 or. 
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Gauza bitxia da bi pasarte hauek nolabait “azken polita” izatea. Egileek ez dute nahi ikuslea 
pertsona horiei buruzko inpresio garratzaz geratzerik. Marilou-ren kasuan beste sekuentzia baten 
gauzatzen da “azken zoriontsu” hori, gizon batekin eskutik oratuta doanean, eta Marceline 
oroitzapen triste haien ostean dantzalekuan ikusten dugu Jean Pierre-rekin lotuta dantzan eta 
musuka. 

13.2.5 Ikuspuntua 

Film hau oso ondo heltzen da pertsonaien subjektibotasunra, izan ere horixe baita egileen 
helburu bat, horrelaxe ulertzen baitute “bizitzaren egia” jasotzea. “Errealitatea den bezala” 
filmatu nahi dutenean batez ere pertsonen barruko munduan pentsatzen ari dira, nola ikusten 
duen jendeak bizitza. Hau lortzeko filmak ez du gehiegi erabiltzen kamera ikuspuntu 
subjektiboa, nahiz eta batzutan agertzen zaigun plano-kontraplano formula erabiltzen duenean. 
Barneko mundu hori espresatzeko batez ere beste errekurtso batzuk erabiltzen dira, pertsonen 
“interpretazioa” funtsezkoa da, gorputzaz eta aurpegikeraz espresatzen dutena hain zuzen. Eta ez 
da ahaztu behar filma elkarrizketaz osatua dela, horren bidez ere barneko mundu hori azaltzen 
delarik. Film hau gure ikerketa osoan pertsona partikularren subjektibotasunra urrunen heltzen 
denetarikoa da, Wiseman-en Ongizatea filmarekin batera. 

13.3 Errealitatearen errepresentazioa 

13.3.1 Errealismoaz 

Ikerlarien artean errepikatzen den ideia da korronte hauek, cinéma-vérité, direct cinema eta 
antzekoak “errealitate efektu” indartsuena sortzen dutenak direla. Adierazpen honen azpian 
“errealismoa” definitzeko pentsamendu bat ere badago, bizitza errealean pertsonen emozio 
egoerak ondoen azaltzeko moduari deitzen baitiote horrela. Honen arabera “errealismo 
psikologikoa” litzateke errealismorik benetakoena. 

Pentsamendu hau bat dator 60ko urteetatik aurrera mendebalean indartzen joango zen 
ikuspegiarekin: pertsonaren barneko mundua, afektibitatea, gauza erabat funtsezkoa da, eta 
norbanakoek, pertsonek errealitatea nola ikusten duten, eta zer sentitzen duten bihurtzen da 
interesgune nagusi. Freyer-k “egia espresatzeaz” zer ulertu behar den esaten duenean “egia” 
horrek partehartzailearen errealitate emozionala islatu behar duela esango du. Egia kaptatzeak ez 
du esan nahi bakarrik kanpotik hartutako errealitatea jasotzea, partehartzaileen mundu 
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subjektiboa ere kontuan hartzea baizik, sen arrunta eta mundu-ikuskera ere jaso behar direla hain 
zuzen.8 

Mundu hori ahal denik eta ondoen kaptatzeko ahalegina egiten du, adibidez, “cinéma-
vériték”-k. Filmean hasieran esaten den moduan, egileek “egia” bildu nahi dute: 

“Aktore gabe eginiko film honetan beren denboraren zati bat egia filmatzeko esperimentu baterako 
eskaini duten zenbait gizon eta emakumek bizi dutena azaltzen da.” 

Baina nolako “egiaz” ari ote gara? 

13.3.1.1 Cinéma-vérité-ren benetako izaeraz 

Ikuspegi orokor batez joanda ia berdintzat hartzen dira zenbait termino, adibidez cinéma-
vérité eta direct cinema, desberdintasuna bakarrik bakoitza non sortu zen izan daitekeelakoan. 
Nichols-ek ere horixe dio, zinegile eta kritiko batzuen arabera termino biek elkar ordezkatzen 
dutela, beste batzuen iritziz, aldiz, modalitate desberdinak adierazten dituzten bitartean.9 
Barnouw-k ondo bereiztu nahi ditu biak: 

“Direct cinema-ko dokumentalgileak tentsiozko egoerara eramaten zuen bere kamera eta han krisia 
noiz sortuko zain geratzen zen; Rouch-en cinéma-vérité bertsioak, aldiz, egoera prezipitatzeko 
ahalegina egiten zuen. Direct cinema-ko artistak ikustezina bilakatu nahi zukeen; eta Rouch-en 
cinéma-vérité artistari ez zitzaion ekintzan zuzenean parte hartzea ardura. Direct cinema-ko 
zinegilea hantxe egoten zen, ezertan sartu gabe, eta cinéma-vérité-ren jarraitzaileak, ostera, ekintza 
probokatu egiten zuen.”10 

Sadoul-ek ere Rouch eta Morin-en lana Leacock amerikarraren filmarekin konparatzen du 
(direct cinema estiloan eginiko Primary-rekin), eta argi ikusten du bereizketa hori bi moduen 
artean. Leacock-en kamera pasiboa da, Rouch-ena aktiboa den bitartean.11 Nichols-ek bereizketa 
hauxe darabil modalitate bi egiteko, obserbazionala eta interaktiboa. Direct cinema korrontekoak 

                                                 
8 Freyer: “Rouch felt that if a work is to express a truth beyond scientific accuracy, it must reflect the emotional 

reality of a participant as well as the objectivity of an outsider. I think this is a crucial point which accounts for the 
success of what could have been a very dull and stolid film. It is my feeling that even cinéma-vérité must  have a 
subjective commitment on the part of the filmmaker if it is to rise above the level of reportage and become a 
meaningful and artistic film experience.” FREYER, E., o.c. 439-440. or. 

9 NICHOLS, B. (1997), o.c. 72 or. 
10 BARNOUW, E. (1996), o.c. 223 or. 
11 Sadoul: “Mais pour le tournage il (Leacock-ez ari da) se servit d’une méthode presque inverse. Les Américains 

entendent être les temoins, qui enregistrent ce qui se passe sous leurs yeux, et sans provoquer tel ou tel acte ou 
parole, qu’il s’agisse du président Kennedy ou d’un chômeur vénézuélien. Pour eux, la Caméra-Oeil est passive. 
Pour Rouch, elle fut essentiellement active. Elle fut dans Chronique d’un été bien plus encore que dans La 
Pyramide humaine non pas «un obstacle à l’expression, mais au contraire le témoin indispensable qui motivait 
expression».” SADOUL, o.c. 125-126 or. 
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film obserbazionalak lirateke, eta cinéma-vérité bertsiokoak film interaktiboak. Lehenak lirateke 
zinegilearen edozein parte hartzeren kontra daudenak.12 

Baina honelako helmuga edo sintesira iritsi orduko bide luzea egin da, eta oraingo honetan 
aztertzen ari garen cinéma vérité-ren jatorrizko ideiaz arituko gara. Rouch eta Morin bere 
zinemaren planteamendu berria egiten ari zirenean eta hitz hori sortzerakoan buruan zeukaten 
gauza “bizitza kaptatzea” zen. Morin-ek hau zioen: 

“Dokumentalaz hitz egiten dut eta ez film nobeleskoez. Egia da zinema nobeleskoaren bidez 
lortzen dituela zinemak bere egiarik sakonenak: maitaleen eta lagunen arteko erlazioen egiak, 
sentimendu eta pasioen egiak, ikuslearen beharrizan afektiboen egiak. Baina badago egia bat ezin 
duena zinema nobeleskoak bereganatu, eta da bizitakoaren egia.”13 

Gauthier-ek dioenez Rouch eta Morin-ek asmatutako kontzeptuak eztabaida ugari sortu zuen 
garai haietan Frantzian,14 eta berak dioenez ez zen horrelakorik gertatuko zinema hitzari “egia” 
ez baliote gaineratu,15 antza denez errakuntza baten oinarritutakoa gainera. (Ikus geroago kontu 
hau, “cinéma-vérité eta Vertov” atalean). Rouch-ek dokumentalaren aitzindari nagusitzat 
Flaherty eta Vertov aipatzen zituen eta dokumentalaren zeregintzat har zitekeenaren oinarrian 
haiek zeudela zioen.16 
                                                 
12 Nichols: “La modalidad de observación hace hincapié en la no intervención del realizador. Este tipo de películas 

ceden el «control», más que cualquier otra modalidad, a los sucesos que se desarrollan delante de la cámara. En vez 
de construir un marco temporal, o ritmo, a partir del proceso de montaje como en Night Mail o Listen to Britain, las 
películas de observación se basan en el montaje para potenciar la impresión de temporalidad auténtica. En su 
variante más genuina, el comentario en voice-over, la música ajena a la escena observada, los intertítulos, las 
reconstrucciones e incluso las entrevistas quedan completamente descartados. NICHOLS, B. (1997), o.c. 72 or. 

13 Hemen agertzen da: GAUTHIER, G., o.c. 78 or. 
14 Hau dio Gauthier-ek: “Que reprochait-on à cette association entre cinéma et vérité? En gros d’être une imposture. 

Les réactions varient selon que l’on considère les théories et les oeuvres, la fiction ou le documentaire, l’art et le 
journalisme. À l’égard des oeuvres, celles de Rouch notamment, elles furent violentes. Chronique d’un été et La 
Punition (1962), Michel Brault à la camera) furent jugés sévèrement, alors que les films ethnographiques étaient 
soit ignorés, soit acceptés comme des productions estimables d’une discipline. Rouch, lui-même homme de 
paradoxe, fut paradoxalement bien accueilli en France pour ses films sur l’Afrique, mais récusé pour ses films 
parisiens, tandis que les Africains le récusaient pour ses films africains, comme ils récusaient en bloc les 
ethnologues, accusés d’être arrivés dans les fourgons du colonialisme.” GAUTHIER, G., o.c. 78 or. 

15 Gauthier: “Tout cela n’aurait sans doute pas attiré l’attention des professionels du cinéma de fiction ou des critiques 
(à la notable exception de Jean-Luc Godard), persuadés que tout ceci n’etait qu’une affaire de sociologues, 
ethnologues et autres anthropologues, si le label retenu par la presse pour informer son public n’avait mis le cinéma 
en cause en l’accolant à vérité. «Cinéma-vérité». GAUTHIER, G., o.c. 76 or. 

16 Rouch (Gauthier-ek aipatua): «Deux précuseurs inventent alors notre discipline (...). L’un est géographe-
explorateur, l’autre poète futuriste, mais tous deux sont des cinéastes gourmands de la réalité: l’un fait de la 
sociologie sans le savoir, c’est le Soviétique Dziga Vertov, l’autre fait de l’ethnographie également sans le savoir, 
c’est l’American Robert Flaherty. Ils ne se rencontrent jamais, ils n’ont aucun contact avec les ethnologues ou 
sociologues qui inventaient alors leur science nouvelle, sans se rendre compte semble-t-il, de l’existence, à côté 
d’eux, de ces observateurs infatigables. Et pourtant, c’est à eux deux que nous devons tout ce que nous essayons de 
faire aujourd’hui.» Horrela, Rouch-en ustez Dziga Vertov  zera da, «ce pionnier visionnaire (qui a) prédit l’ère du 
“cinéma-vérité”» GAUTHIER, G., o.c. 77 or. 
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Beraz cinéma vérité kontzeptua oso kritikatua izan zen, batez ere vérité hori. Ze “egia” 
eskuraezina omen da, bakoitzak bere egia omen du, eta eztenkada bat emanez cinéma-vérité 
barik hobeto legokeela, adibidez, ciné-ma vérité bezalako terminoa gaineratu zuen norbaitek.17 
India filma aztertu dugunean ikusi dugun bezala, Rossellini izan zen Rouch-en kontzepzioa 
kritikatu zuenetariko bat, “egia” norberaren ikuspuntu moralak ematen duela, eta beraz gauza 
subjektiboa dela adieraziz.18 Garai baten hainbeste diskusio bero sortu bazuen ere gaur egun ez 
dago hain era garbizalean ulertu beharrik “egiaren” arazo hau, batez ere arlo guztietan egia 
gauza erlatiboa dela, ez dagoela egia absoluturik kontsideratu ohi den aroan bizi izanda. 

Baina cinéma-vérité kontzeptuak eredua proposatu ahal dio zine-jende bati. Colleyn-ek 
laburbiltzen du nolako ezaugarriak izan behar lituzkeen eredu horrek:19 zinegileak ez du erabili 
behar Eszena-jartzearik, historia errealitatean aurkitu behar da eta norbanako batena barik talde 
batena izan behar da, ez da egon behar eszena prestatuak egiten dituen aktorerik, eta errodajeak 
ere ez du aurretiaz prestatua egon behar. Ebitatu egin behar da eszenen muntaketa, tripodearen 
erabilera, argiketa artifiziala, panel erreflektoreak, laguntza sonoroa, eta zinema akademikoak 
adierazitako guztia. Cinéma-vérité praktikatzeko zinegileak ez die eskatu behar pertsonei 
irudietan agertzeko, bakarrik haiek filmatu ahal izateko baimena behar du. 

Printzipio hauek fundatuko lukete obserbazio garbi baten esparrua, ikusleari interpretaziorako 
birjindade antzekoa garantizatuz, eta ez litzateke beharko irudiei zentzua emateko inongo 
komentariorik. Zinegileak, halaber, debekatuak lituzke planoen ordena-eta alda dezaketen 
muntaketaren manipulazioak, errodajearen esperientzia aldatu egingo luketenak. 

                                                 
17 Gauthier: “La verité est inaccessible, il n’y a que la vérité de chacun. Roger Tailleur, en une jolie formule, saluait 

Chris Marker d’avoir substitué au «cinéma-vérité» le «ciné-ma vérité». Ce déplacement de trait d’union, loin d’être 
une coquetterie, exprimait l’essentiel de l’alternative laissée au cinéaste. Restait malgré tout le problème d’une 
vérité des faits, qui conduit toujours le spectateur à demander des comptes à tout film, serait-il de fiction (mais 
aussi à tout roman) qui prétend s’inspirer des faits.” GAUTHIER, G., o.c. 79 or. 

18 Gauthier: “Frontalement, il s’opposait au principal argument des praticiens du cinéma vérité, la liberté du matériel: 
«Le cinéma est un mode d’expression comme mille autres. (...) Il n’y a pas de technique pour aborder la vérité. 
Seule une position morale peut l’aborder. (...) La caméra, c’est une plume à bille, cést une stupidité quelconque, ça 
n’a aucune valeur si on a quelque chose à dire. Votre curiosité envers la caméra, c’est una curiosité maladive de 
faibles qui ne sert à rien.»“ GAUTHIER, G., o.c. 80 or. 

19 Colleyn: “Ces critères sont peut-être utiles pour dégager un “type-ideal”, que l’on caractérisait par une profonde 
méfiance à l’egard de la fabrication “bidon”, mais il est clair que des exigences aussi dogmatiques ont rarement été 
respectées, du moins de manière cumulée, même par les cinéastes considérés comme les précurseurs ou les 
représentants les plus typiques du genre. Vertov faisait exactement tout ce dont il avait envie, Flaherty et Rouquier 
usaient d’à peu près toutes les astuces de la mise en scène, Leacock ne s’est pas privé de “créer au montage”; quant 
Rouch, l’idée même qu’il puisse exister une  règle rigide lui est complètement étrangère, sauf en ce qui concerne 
l’abandon de l’équipement lourd et l’exclusion de la video. En fait, c’est probablement lui qui, après avoir allumé 
la mèche, a mis un terme aux discussions incendiaires en déclarant: «Le cinéma vérité, c’est la vérité du cinéma.»” 
COLLEYN, o.c. 48 or. 
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Ez dago esan beharrik inongo zinegilek ez dituela jarraitu arauak hain estu. Colleyn-ek 
esandako honek ez du kontuan hartzen Barnouw-k eginiko bereizketa cinéma-vérité eta direct 
cinema-ren artean. Izan ere, hor aipatutako eredua cinéma-vérité frantsesak baino gehiago 
amerikar direct cinema-k jarrai dezake, errealitatea jasotzeko modu guztiz obserbazionala 
proposatzen baitu korronte horrek. Gure ikerketan Fred Wiseman-en Ongizatea filmean ikus 
dezakegu horrelako ereduaz aritzeko saiorik handiena. 

Baina, norbaitek hori guztia egingo balu ere, ezin izango litzateke errealitatea era 
“birjinalean” jaso, pentsalari kritikoak gaineratuko lukeen bezala “errealitate birjinalik” ez 
delako existitzen. Koordenada ideologiko batzuetatik horra hurbiltzeko saioa litzateke, beraz. 
Ondoren ideia honetan sakonduko dugu gehiago. 

13.3.1.2 Cinéma-vérité eta Vertov 

Rouch-ek eta Morin-ek dokumentala egiteko erabilitako printzipioen oinarrian Vertov 
dagoela aipatzen du ikertzaile askok, egileek barne. Adibidez, Sadoul-ek esaten du Vertov-ek 
aurrikusi zuela horrelako zinemaren bilakaera bere kamera-begia aipatzen zuenean, bizitza bat-
batean kaptatzeko gai izango zen aparatuaz ari zenean, hain zuzen.20 Hala ere, honek ez du esan 
nahi «bizitza bat-batean jasotzeak» berehalako egia dakarrenik.21 Hau dio Sadoul-ek: 

“Treichville-ko karriketan edo Pariseko boulevard-etan kamera automatikoa jarrita, eta 
automugikorra, berak bakarrik funtzionatzen duena, operatzailerik gabe, orduan ere Rouch-ek ez 
zukeen egia atzemango, jakina; ez beltz talde baten erretratoa egin 1958an, ezta Parisekoa ere 
1960ko udan. 

«Artea aukeratzean datza», zioen Louis Delluc-ek. Egiaren espresioa ere berdin: bisten jasoketen 
artean aukeratzea eta soinuen erregistraketetan, muntaketan bildutakoetan, haien ordenan, haiei 
buruzko komentarioan, kontrapuntu audiobisualen aukeraketan».”22 

Gauthier-ek dioenez Rouch-ek jaso zuen cinéma-vérité esaera Vertov haren asmatzailea izan 
zelakoan, Sadoul-ek Vertov-i buruz egindako lanean oinarrituta. Baina haren Kino-pravda 
terminoaren esanahia arruntagoa omen zen, eta ez Rouch-ek suposatu zuena. Sadoul-ek berak 

                                                 
20 Sadoul: “L’expansion du Cinéma-Vérité (pris dans le sens large ci-dessus défini) est subordonnée à celle de la 

miraculeuse Cámera-Oeil pressentie par Vertov quarante ans avant d’être employée par Leacock ou Rouch, sous 
une forme encore bien primitive, encombrante, et imparfaite. La première qualité d’un tel appareil est de pouvoir 
prendre «la vie à l’improviste», quand le cinéaste le juge utile.” SADOUL, o.c. 130 or. 

21 Sadoul: “Il ne s’ensuit pas qu’une caméra-oeil, enregistrant la vie à l’improviste, conduise à tout coup au Cinéma-
Vérité ou produise automatiquement une oeuvre d’art. Pas plus que l’écriture ne sert toujours la vérité, ou 
l’imprimerie la grande littérature, les productions du Cinéma-Vérité, comparables à la langue parlée, pourront, 
comme la langue selon Esope, dire les meilleures et les pires des choses.” SADOUL, o.c. 132 or. 

22 SADOUL, o.c. 132-133 or. 
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dio ez zuela hitz haien zentzua ondo jaso, eta Kino-pravda-ren esanahi sinplea “Pravda 
egunkariaren zinema sekzioa” besterik ez omen da.23 

Terminoen arazo hutsetik aparte lotura gehiago dago zinegile hauen eta Vertov-en artean. 
Gauthier-ek dioen bezala Vertov izan zen “bizitzatik hartzearen” aitzindaria, eta nahiz eta horrek 
“egia” esan nahi ez duen, dokumentalak ordurarte gutxi esplotaturiko bidea zen, eta horixe zen 
hain zuzen Rouch eta Morin seduzitu zituena.24 

Baina bestalde formalki lelo berbera erabili arren egia da 60 urteetako zinegile horien artean 
eta Vertov-ek bultzatu nahi zuenaren artean diferentzia handiak ere badaudela. Izan ere, azken 
honen filmegintzaren estiloari ezin zaio “errealismo psikologikoaren” kalifikatiboa gaineratu. 
Vertov-en “bizitza bat-batean jasotzeko aginduan” autoreari jendearen bizitzeko baldintzak eta 
jokaerak interesatzen zaizkio, aldiz 60ko urteetakoek jendearen subjektibotasuna harrapatzea 
izango dute helburutzat. 

Esan dugu gorago Rouch eta Morin-en cinéma-vérité-ko kamera aktiboa dela, eta kasu 
honetan horrek esan nahi du errealitatea “modu interaktiboan” errepresentatzen dela, egilea eta 
aktore sozialen arteko jokoan. Guzti hau azaltzen saiatuko gara ondoko atalean. 

                                                 
23 Sadoul: “Lorsqu’en 1961 Jean Rouch reprit l’expression Cinéma Vérité comme un drapeau, avec l’éclat 

international que l’on sait, je m’aperçus avec quelque angoisse que les mots Kino Pravda ne s’étaient jamais 
trouvés dans aucun texte de Vertov antérieurs à 1940 autrement que comme le titre d’un magazine 
cinématographique se réclamant du grand journal La Pravda (...) Je me préparais donc à considérer le Cinéma 
Vérité comme un monument élevé non pas à Dziga Vertov, mais à l’erreur scientifique, lorsque je découvris enfin 
plusieurs textes du documentariste postérieurs à 1945, où il prenait Kino-Pravda non plus comme le titre d’un 
magazine, mais dans un sens manifeste et comme une profession de foi. Il ne s’ensuit pas pour autant que le 
Cinéma Vérité, tel que le pratiquèrent après 1960 plusieurs cinéastes français, ressemble vraiment au Cinéma Oeil 
de Vertov, tel qu’il le définit par ses manifestes futuristes de 1922-1930.” Hemen aipatua: GAUTHIER, G., o.c. 77 
or. 

24 Rouch (Gauthier-ek aipatua): «... faut-il mettre en scène la réalité (“la mise en scène de la vie réelle”) comme 
Flaherty, ou la filmr comme Vertov à son insu (”la vie saisie à l’improviste).» Dans son article du janvier 1960, 
antérieur donc à Chronique d’un été, Edgar Morin insistait sur les possibilités documentaires du cinéma «pris sur le 
vif», en saluant un nouveau type de cinéaste, «le cinéaste-scaphandrier qui plonge dans un milieu réel. Se 
débarrassant des servitudes techniques habituelles, Jean Rouch, muni d’une caméra 16 mm et portant son 
magnétophone Nagra en bandoulière, peut désormais s’introduire en camarade et individu, non plus en directeur 
d’équipe, dans une communauté.» Et non plus en «espion», comme pourrait le laisser croire l’expression «à son 
insu», employée par Rouch.” GAUTHIER, G., o.c. 78 or. 
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13.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

13.3.2.1 Modu berria sortu aurrekuntza teknikoei esker 

Vertov-ek ezin izan zuen bere garaian “bizitza jaso” nahi izango zuen moduan teknika ez 
zelako oraindik hura posibilitatzeraino heldu. Urte askok igaro beharko zuten aurrerakuntza 
teknikoek ideia haiek behar zen bezala gauzatzen uzteko. 50eko urteen azkenengoak helduko 
ziren horretarako, soinu sinkronizatua jasotzen zuten aparatu arinak azaldu zirenerako. 
Aurrerantzean ez zegoen diskurtsoa edo hitzak estudioan gainean jartzeari itxaron beharrik, 
zuzenean jaso ahal baitziren irudiekin batera. Baina egileak jokabide oso desberdin biren artean 
aukera zezakeen, behintzat: aurrean zituen pertsonekin harremana izatea hautatu ahal zuen, haiei 
galderak eta komentarioak eginez, edo guztiz aurkako jokabidea har zezakeen, justu harreman 
ahal zenik eta gutxien izan, eta bakarrik jendeak elkarren artean zuen tratua eta hizketa jaso. 
Honela errealitatea azaltzeko modalitate oso desberdin bi agertuko dira, lehena interaktiboa, eta 
bestea obserbazionala. Uda bateko kronika filmak erabiltzen duena interaktiboa da, eta ondoren 
modalitate hori azaltzeari ekingo diogu. 

13.3.2.2 Modalitate interaktiboa 

Teknika berria agertu zenean egilea filmatzen ari zen garaian bertan hitz egiten ari zitekeen, 
behar zen “interakzioa” posible eginez. Beronen ahotsa beste guztienarekin batera entzun 
zitekeen, ez gero gainetik jarrita. Horrela, egileak rol askoz ere gehiago bete dezake, 
partehartzaile, akusatzaile, gidari, edo probokatzaile.25 Honela sortzen den errealitatea 
errepresentatzeko moduari interaktiboa deitzen zaio. Hau dio Nichols-ek: 

“Dokumental interaktiboak testigantza edo hitz trukearen irudiak, eta froga-irudiak (lekukoek 
diotenaren baliozkotasuna, edo agian diskutigarritasuna, frogatzen duten irudiak) azpimarratzen 
ditu. Testuko autoritatea desplazatu egiten da hartu ditugun aktore sozialengana: beren 
komentarioek eta erantzunek filmaren argumentazioaren parte esentziala betetzen dute. Batez ere 
monologo eta dialogo (benetako edo itxurazko) forma batzuk gailentzen dira. Modalitate honek 
partzialtasuna, presentzia kokatua eta ezagutza lokalaren sentsazioa sortzen du, egilea eta bestearen 
arteko benetako topaketatik sortua.”26 

Honelako modalitatean interakzioaren zenbait aspektu begibistakoago bihurtzen dira, besteak 
beste, boterea eta desiua nola bideratzen diren egilea eta aurrean dituen pertsonen artean. Rouch-
ek eta Morin-ek probokazioa erabiltzen dutenez areagotu egiten da interaktibotasuna, ikusleak 
egileen partehartze disimulo gabeko hori kuestionatu ere egin dezakeelarik. Modu interaktibo 

                                                 
25 NICHOLS, B., o.c. (1997) 79 or. 
26 Idem. 
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honetan Nichols-ek dioenez hainbat gauza “negozia” daitezke filmaren azken emaitzara arte, 
adibidez horrelako elkartrukeak eratzeko arau etikoak eta politikoak, edo montatzeko garaian 
zeintzuk gauzak agertu eta zeintzuk ez.27 

Uda bateko kronikaren egileak urrun joan ziren jokabide honetan, azkenerantz dagoen 
sekuentzia baten protagonistei erakutsi egiten dizkietelarik filmatutako zatiak, haiez zer uste 
duten jakiteko, Colleyn-ek azpimarratzen duen moduan.28 Barnouw-k gauza bera aipatzen du 
egileek han sortzen den diskusioa ere filmaren osagai bihurtzen dutela adieraziz.29 Nichols-ek 
dioen moduan nagusitzen dena harremana da beti: 

“Testu interaktiboak forma asko hartzen du baina denek eramaten dituzte aktore sozialak 
errealizatzailearekin kontaktu zuzenera. Entzuten denean errealizatzailearen ahotsa pantailan 
azaltzen diren aktore sozialei zuzentzen zaie eta ez ikusleari. Lan batzuk, Rouch-en Uda bateko 
kronika goiztiarra bezala, (...) interakzioaren unean bertan sustraituta daude. Oraineko denboran 
egotearen kualitatea oso indartsua da eta kontingentziaren sentsazioa argia da. Gertatuko diren 
ekintzek bide alternatiboak jarrai ditzakete segun eta nondik joan lekuko bezala ikusten dugun 
interakzio prozesua.”30 

Baina elkarrizketak, hain espontaneo azaldu arren, hierarkia baten barruan egiten direla 
diosku Nichols-ek: 

“Errealizatzailea eta aktore soziala presente daudenean eta biak ikusten ditugunean egiten den 
interakzio estrukturatuagoak «dialogoaren» inpresioa eman dezake, baina dialogo hori 
“entrekomilatua” da, izan ere badago hierarkia bat jardun hori gidatzeko eta zuzentzeko 
kontrolean. Hain zuzen entrebistatzailea egoten baita pribilegiatuta legitimitatearen bide emale eta 
arbitroa izateko, elkarrizketatua informazio edo ezagutza berriaren hasierako iturri eta deposito 
potentzial moduan enmarkatuta azaltzen zaigun bitartean. Jarduteko modu honi «pseudodialogo» 
ere dei dakioke, ze elkarrizketa formato horrek galarazi egiten du partehartzaileen arteko 
erreziprokotasuna edo berdintasun absolutua. Entrebistatzailearen abilezia elkarrizketatuaren 
zerbitzura egoteko inpresioa emateko duen gaitasunean frogatzen da, honen diskurtsoa kontrolatu 
egiten baitu, nolabait bentrilokuo batek bezala. (...), Jean Rouch eta Edgar Morin-en Uda bateko 
kronikak, (...) besteak beste, jokaera hau darabil partehartzaileen arteko berdintasunaren inpresioa 

                                                 
27 NICHOLS, B., o.c. (1997) 82 or. 
28 Colleyn: “Il est largement improvisé, les personnages sont creés au cours du tournage sur la base d’une simple 

question: «Etes-vous heureux?» En montrant les rushes aux participants, Rouch et Morin les invitent à approfondir 
leur propos.” COLLEYN, o.c. 47 or. 

29 Barnouw: “A diferencia de los documentalistas-observadores, Rouch y Morin participaban en las acciones que 
captaba la cámara y desarrollaron procedimientos que parecían servir como “estimulantes psicoanalíticos”, lo cual 
permitía a la gente hablar de cosas que antes había sido incapaz de discutir. Los participantes del film eran luego 
invitados a ver las tomas en una sala de proyecciones y a discutirlas; además las discusiones se filmaban y se 
convertían en partes de la película, como lo fueron las conversaciones de Rouch y Morin sobre las deducciones a 
que habían llegado partiendo de la experiencia de la película. Todo esto presentaba ciertos aspectos de 
psicodrama.” BARNOUW, o.c. 222-223 or. 

30 NICHOLS, B., o.c. (1997) 82-83 or. 
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bultzatuz eta elkarrizketaren joanak aurretiaz jarritako hizketa formalizatuen sekuentziarik behar ez 
duen inpresioa emanez. Ondoren sortzen den pseudodialogoaren inpresioak enmaskaratu egiten du, 
egitez, hizketa hauek beste edozein kontestu instituzionaletan haina formalizatuta daudela.”31 

Hau ondo nabaritzen da hainbat aldiz Uda bateko kronika filmean, eta adibidetzat ondokoa: 
19. sekuentzian mahai inguruan kanpoan jezarrita ikusten ditugu Rouch, Morin, Marceline, 
Daniele, Landry eta beste beltz magrebiar bat, eta mutil ikaslea, zenbait gauzaz mintzatzen, 
besteak beste egun haietan Congo-n gertaturiko errebolta odoltsuez. Honela doa elkarrizketa: 

Marceline: (barreka) Ez nintzateke inoiz ezkonduko gizon beltz batekin. 

Rouch: Zergatik? 

Marceline: Nire kasuan, ez luke funtzionatuko. Imajina dezaket beltz bat maitatzea! 

Rouch: (irribarreka) Ez zaizkizu beltzak gustatzen... Sexu-arrazista zara. 

Marceline: Ez naiz... Ez da arrazismo asuntoa. Ez badut atrakziorik sentitzen ezin dut inorekin 
aferik izan... 

Rouch: Beltzek ez zaituzte erakartzen? 

Marceline: (irribarreka) Gauza zaila iruditzen zait... beharbada ez dudalako nahi... gogoratzen naiz 
orain dela urte bi, uztailean... ez nuen izan... baina akorduan dut hura zela lehen aldiz... uztailaren 
14an gizon beltz batekin dantzatu nuen lehen aldiz. 

Rouch: Eta horrek inpresionatu zintuen? 

Marceline: (barreka) Bere dantzakera hain zen apartekoa... 

Landry: Ezin naiz ados egon... Frantzian ikusten dira beltzak... bere dantzan egiteko moduagatik 
gustatzen zaizkie... nahiago nuke beste arrazoi batzuengatik izango balitz. 

Morin: Bale, baina gu gaude hemen benetan Kongori buruz hitz egiteko... gure afrikar lagunekin. 
Baina hasi baino lehenago pentsatzen ari naiz ea, prentsak hango ebentoei ematen dien garrantzia 
gora-behera... Parisen benetan sentitzen ote gara horregatik arduratuta? Arduratzen zarete, eta 
horrela bada, zergatik? 

Magrebiarra: Badakit zuzenean ukituta geratu nintzela telebistako erreportaia bat ikusita. Eszena 
batzuk ikusi ondoren eta zenbait gertakizun aipatu... komentatzaileak esan zuenean: «Ikusten 
duzue nola erabiltzen duen jendeak independentzia.» 

Landry: Kongora heldu zirenean belgiarrek esan zuten: «Ederto, hemen dirua egin behar da.» 
Bueno, ez da horrela ere, lehen ideia zen, «ez dago klase pribilegiaturik, ez dago problemarik.» 

Neska: Ados nago Landry-rekin... urte betez bizi nintzen Leopoldville-n, bortxatuak izan ziren 
erlijiosekin. Ikaragarria zen! Afrikarrak leku batean kontzentratuta bizi ziren... ez zitzaien uzten 
hiriko zenbait partetara joaten. 

Mutila: Beste afrikar batzuk arduraz daude? Badago arraza batasunik beltzen artean? Arduraz 
sentitzen zarete? 

                                                 
31 NICHOLS, B., o.c. (1997) 88 or. 
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Beltza: Jakina. Errealitate iraingarriaren leherketa da. 

Landry: Afrikar estatu bi egon balira... Beste afrikarrak aparte mantenduko ziren... Baina zuriak 
eta beltzak... ikusten duzu... nazio afrikar guztiak koloniak ziren behin... beraz zurien jokabide 
txarra badago, guztiek sentitzen dute besteen sufrimenduak konpartitzen dituztela. 

Marceline: Hau ez da adibide ona baina... antisemitismoaren kasuan kontra egingo nuke edozein 
judutarri gertatutakoaren aurrean, berdin litzateke judu hori alemana, poloniarra, errusiarra, edo 
amerikarra izan! 

Rouch: Landry, ohartu zara Marceline-k besoan daraman zenbakiaz? Zer dela pentsatzen duzu? 

Landry: Ez dut ideiarik ere. 

Beste beltza: Ezin nezake esan... ezagutzen ditut marineruak... tatuaiak egiten dituztenak, baina ez 
da horietakoa. Beraren kapritxoren bat edo? Bihotzak hobeto emango luke... Ez da telefono 
zenbakia, luzeegia. 

Marceline: Hau ez da V, triangelua da... judutarren izarraren erdia. Sei puntatako izarra sinbolo 
judutarra da. Zenbakia ez da nire telefonoarena... Judutarra nintzenez deportatu egin ninduten 
gerran... kontzentrazio kanpoko zenbakia da. 

(Marceline esplikazioa amaitzen ari dela kamerak Landry-rengana egiten du panoramika eta berau 
ikusten dugu erdi burumakur ahoa zabalik ia nora begiratu ez dakiela, ez jakite barkaezinean 
harrapatu balute bezala, panoramikak jarraitzen du neska ikaslearengana eta hau ere burumakur 
ikusten dugu, begietatik negar dariola bezala) 

Marceline: Badakizu zer den kontzentrazio kanpoa? 

Beltza: Inoiz ikusi dut filmren bat horretaz. 

Elkarrizketaren kontrolari buruz argi ikusten da hemen nola funtzionatzen duen kontrolak, 
guztia da probokatua, nahiz eta espontaneitate itxura egon. Lehenengo eta behin elkarrizketaren 
hasieran azaltzen da Marceline-ren komentario bat barreka egiten duena, «ez nintzateke inoiz 
ezkonduko gizon beltz batekin», erabat espontaneoa dirudiena, ez dakiguna nola sortu den, 
elkarrizketa kasual bat edozein unetan harrapatu bagenu bezala, eta ezin dugu jakin komentario 
hori noraino izan den probokatua. Baina segidan Rouch da bere komentario inportantzi gabeko 
itxurakoen bidez elkarrizketa daramana bide konkretuagotik. Komentarioak, hala ere, oso 
probokatzaileak dira, adibidez Marceline-ri irribarreka esaten dionean, «ez zaizkizu beltzak 
gustatzen... sexu-arrazista zara», eta honek Marceline-ren erantzunen nondik norako osoa 
gidatzen du. 

Geroago Rouch-ek urrunago ere badarama bere paper probokatzailea beltzari galdetzen 
dioenean ea dakien Marceline-ren besoan tatuatuta dagoen zenbakia zer den. Freyer-ek 
probokazioaren adibide arrakastatsua deitzen dio honi.32 (Ikus probokazioaren funtzioaz 

                                                 
32 Freyer: “A succesful example of provocation in Chronique of a Summer occurs at an afternoon picnic. Landry, the 

African student, is asked if he knows the meaning of the numbers that are tattooed on Marceline’s arm. He doesn’t, 
and jokes about them being her phone number! This shocking lack of knowledge and political isolation, in addition 
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gogoetak hurrengo atalean). Hain zuzen holako sekuentzietan ikusten da oso ondo elkarrizketa 
gidatzean botere harremanak nola gauzatzen diren ere, ez bakarrik elkarrizketaren gidaritzan, hor 
sortzen den jakintza eta ignorantziaren arteko jokoan ere bai. (Ikus “interpretazioaren” 
kapituluan). 

Bestalde Morin-ek era askoz ere formalagoan eramaten du elkarrizketaren kontrola, 
moderatzaile rola erabat bereganatuz, eta jendea Afrikako gertakizunei buruz mintzatzen jarriaz. 

13.3.2.3 Modalitate interaktiboa eta erreflexiboa 

Errealitatea errepresentatzeko modalitate interaktiboak erreflexiboaren antz handia du gauza 
baten, ez dela ibiltzen ezkutatzen produkzio lana, eta aldiz beste biak, esposizionalak eta 
obserbazionalak nahiago dute filmaketa prozesua gogoratzen duen edozein gauza ahaztea edo 
disimulatzea.33 Film interaktiboetan, Freyer-ek aipatzen duen moduan, askotan azaltzen dira 
irudian bertan egileak galderak eta komentarioak egiten, eta horixe da hain zuzen Uda bateko 
kronikan ere gertatzen dena. Aldiz, amerikar direct cinema-k egilea ikustezin bihurtu nahi du. 
Cinéma-vérité bertsioak errealitatea “sortu” egiten omen du, aldiz direct cinema-ko egileak 
errealitatea nola “errebelatzen” den itxaroten duen bitartean.34 

                                                                                                                                                
to being a telling and dramatic moment, prompted Rouch to film a sequence in which Marceline tells about her 
experiences in the concentration camps. Place de la Concorde was selected as the background, because german 
soldiers were usually there.” FREYER, E., o.c. 441 or. 

33 Nichols: “Las expectativas del espectador son muy diferentes para las películas interactivas y para las de 
observación. Las películas expositivas y de observación, a diferencia de las interactivas o reflexivas, tienden a 
ocultar el trabajo de producción, los efectos del aparato cinematográfico en sí y el proceso tangible de enunciación, 
la verbalización de algo distinto de lo que se dice. Cuando la película interactiva adopta la forma de historias orales 
encadenadas para reconstruir un suceso o acontecimiento histórico, la reconstrucción es a todas luces el resultado 
de la ensambladura de estos testimonios independientes. Este proceso está más enraizado en las perspectivas 
individuales o en los recuerdos personales que el comentario incorpóreo de una voz omnisciente y un montaje 
probatorio. La sensación de que otros que han sido históricamente situados o implantados nos hablan directamente 
a nosotros, o a nuestro suplente, el realizador/entrevistador, lleva este texto más cerca del discurso que de la 
historia.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 92 or. 

34 Freyer: “By appearing throughout the film, by seeking the active collaboration of the other participants, by overtly 
arranging and obviously handling the form of the film, Rouch and Morin are distinctly different from the 
mainstream of American vérité filmmakers. As James Blue has pointed out so well in his series of article-
interviews in Film Comment, most of the well-known Americans, such as Drew, Leacock, Pennebaker, and the 
Maysleses, fear such involvement and interaction and believe that it would somehow out there. Every effort is 
made in shooting and editing to have the filmmaker as invisible as possible and to assure the spectator that what he 
is seeing is in no way tempered with. It’s “the real thing.” For them, truth lies with the subject, not with the 
filmmaker. The camera is a recording device, a peephole. According to David Maysles, “Things as they come in 
real life are much more exciting than anything you could invent or stage. We observe and shoot things as they 
happen. The excitement come from seeing something revealed before our own eyes.” Revelation, as James Blue 
points out so brilliantly, has replaced creation. Creation means manipulation, and for Americans that is a dirty 
word.” FREYER, E., o.c. 440 or. 
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Alde batzutatik begiratuta egileen parteharketa horrek erreflexibotasuna ere bultza dezake. 
Besteak beste, Nichols-ek dioen bezala Uda bateko kronika filmaren egileak pantailan azaltzen 
direnean autoritateak nola funtzionatzen duen ere ikusten da, ikusleari begien aurrean jartzen 
zaio aspektu hori, eta horrela juzkatu egin dezake.35 Begibistan jartzen du errealizatzailea nolako 
arau etikoekin funtzionatzen aritu den azaltzen diren pertsonekin izandako harremanetan.36 Eta 
orokorrean ikusleak filmegintzaren prozesuan hainbat gauzez kontzientzia hartzeko aukera du.37 

Horrela, hasiera bertatik filmean interaktibotasuna eta erreflexibitatea elkarrekin hartuta doaz. 
Ondoko elkarrizketa azaltzen da filmaren hasieran Rouch, Morin eta Marceline-ren artean: 

Rouch: Mahai borobileko diskusioa ideia bikaina da, baina nire galdera da ea kamera aurrean 
egonda natural graba daitekeen. Esate baterako, Marceline lasai egon liteke eta normal hitz egin? 

Morin: Saia daiteke. 

Marceline: Ez da erraza izango. Seguru nago urduri sentituko naizela. 

Rouch: Urduri zergatik? 

Marceline: Urduri egonezinagatik, honekin ezin izango dudalakoan. 

Rouch: Orain ez zaude urduri ezta? 

Marceline: Oraindik ez. 

Rouch: Orduan oso ondo egongo zara. Morin-ek eta biok nahi duguna da zuk galdera batzuk 
erantzutea bakarrik. Gustatzen ez zaizun edozein gauza ebaki egingo dugu. Bale? 

Marceline: Zuretzat balio badu niri berdin dit. 

Rouch: (Morin-i buruz) Gaiztoa bera da. Hasi ba Morin! 

Morin: Bale, badoa. Ez hasi galderetan pentsatzen. Guk ez daukagu gai honetan galderarik... Film 
bat egin nahi dugu nola bizi den jendea azaltzeko. Eta zu lehenengoa zara... ¿nola bizi zara? Beste 
hitz batzutan, zer egiten duzu zeure bizitzarekin? Zurekin hasten gara ze zu zaude gure 
esperimentuaren zentroan. 

Rouch: Zer egiten duzu egun osoan? 

                                                 
35 NICHOLS, B., o.c. (1997) 95 or. 
36 Nichols: “(...), películas como (...) Chronique d’un été producen, a través de su estructura, un metacomentario 

crítico sobre las circunstancias de su realización, incitándonos a sopesar la ética y la política de la representación 
de las vidas de otras personas en textos que no son suyos.” NICHOLS, B., o.c. 108 or. 

37 Nichols: “Toda esta modalidad de representación documental posee el potencial para ejercer un efecto de 
concienciación, dirigiendo nuestra atención hacia la excentricidad de filmar sucesos en los que el realizador no 
aparece por ninguna parte e incitándonos a reconocer la naturaleza de la representación documental. La 
interactividad puede funcionar de un modo reflexivo para concienciarnos de las contingencias del momento, la 
fuerza de configuración del proyecto de representación en sí y las modificaciones de acción y comportamiento que 
puede producir.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 111 or. 
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Marceline: Batez ere lanean aritu. Merkatu ikerkuntzan ibiltzen den enpresan nago. Jendeari 
elkarrizketak egiten dizkiot... elkarrizketak analizatu eta txostena egin. Lanak okupatuta 
edukitzen nau. 

Rouch: Gustatzen zaizu? Goizean etxetik irteten zarenean baduzu egun horretarako planik? 

Marceline: Badakit zer egin beharko nukeen. Baina beti ez dut egiten. Ez dut inoiz jakiten zer 
egingo dudan hurrengo egunean. Nire printzipioa da hurrengo egunak ekarriko duela dakarrena. 
Niretzat abentura hortxe dago, justu eskina pasakeran. 

Rouch: Bidaltzen bazaitugu jendeari ea zoriontsu den galdetzera prest egongo zinateke? 

Hemen, adibidez, argi planteatzen da filmaketa ekipoaren eraginaren arazoa. Hau kontuan 
izanda jaso ote liteke jendearen “benetako bizitza”? Ondoren atal berezi bat zabalduko dugu 
horretaz, Rouch eta Morin-en filmak esplizituan planteatzen duelako “benetakotasun” hori 
jasotzeko ahaleginaren inguruko gogoeta. 

13.3.3 Egileen eta kameraren eragina, eta “benetako 
bizitza” noraino bai edo ez 

13.3.3.1 Bizitza bat-batean jaso ala jendeak aktuatu? 

Nahiz eta jendearen jokaera espontaneoa bilatu kenezina gertatzen da Rouch eta Morin-en 
filmean jendearen “aktuazioa”. Sadoul-ek dioenez, Marilou-ren partehartzeak filmean beste 
pertsona batzuk ere “interpretatzera” bultzatu zituen.38 Bere iritziz, filmeko arrakastarik handiena 
Marceline-ren sekuentzia da, hau Abuztuko 15eko Paris huts batetik paseatzen doala, poltsan 
eskegita daraman magnetofoiak bere monologoa jasotzen duelarik. Sekuentzia horrek lortzen du 
gailur dramatikoa erdialdeko merkatuak igarotzen dituenean, ze horko kristalera eta armazoi 
metalikoek deportatuak irteten ziren geltokia gogoratu zioten emakumeari. (Ikus monologo hau 
“muntaketan”). Sadoul-ek Marceline-ren komentario hau dakar: 

«Ezin dut esan egiazkoa ez nintzenik, esan du Marceline-k, baina denbora osoan kontrolatzen nuen 
neure burua. Deportazioaren oroitzapeneko eszenan aktuatu egiten nuen, ze jada bizi egin dudan 
edozein gauza berraktuatu egiten dut. Jasoketa hauek egitean Hiroshima-rekin egin dut amets 
(Alain Resnais-ren film bat). Oroitzapenak poetizatu egiten ditut. Krisitik oso urrun egon arren, 

                                                 
38 “(...) pour Mary-Lou la crise provoquée transforma cette Italienne en une prodigieuse tragédienne à la Magnani, et 

sa virtuosité (consciente ou non) provoqua de l’émulation chez les autres interprètes du film. Marceline, l’ex-
déportée, a déclaré: «J’avoue avoir été très influencée par une séquence de Mary-Lou que j’ai vue aux rushes. C’est 
à cet instant que j’ai changé de registre, que j’ai théâtralise mon interprétation. Toute seule il m’était très difficile 
de faire autre chose que du drame. Je savais qu’en me dramatisant, ça passerait l’écran.» SADOUL, o.c. 126-127 
or. 
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eszena honek egiazkoa dirudi, ze haren bidez nolabaiteko errealitatea espresatu dut, ebokatzen 
ditudan oroitzapenak egiazkoak direlako.» 

«Une horretan han eduki nuen inpresioa “egiazko Marceline” harrapatzearena, baina oso osoan 
inplikatuta egon gabe, pertsonaia erabat kontrolatuta eta atzean utzita izanda. Kapaz naiz “egoeran 
sartzeko”, eta denbora berean nire keinuak kontrolatzeko ere bai.» (Eta hau gaineratzen du 
geroago:) «Oso urrun nago filmean azaltzen den pertsonaiatik. Egia, ez da, baina benetako 
pertsonaia islatzen du. Egiazkoa dirudi, baina ez da errealitatea.»39 

Sadoul-ek ondokoa azpimarratzen du hor azaltzen denaz: 

“Marceline-ren konfidentzia zintzoetan inportantea berak aitortzen duena da, aktoresa bezala 
portatzen dela (ez profesionala, jakina), berak errepresentazio bat egiten zuela kamera aurrean, 
pantailan nolako efektua izango zuen pentsatzen zuela, beste interprete printzipalarekin, Marilou-
rekin, lehian ere egiten zuela. 

Zenbaiten arabera film honetan Kamera-begiaren erabilerak baldintza batzuk jartzera baino 
gehiago, benetako Eszena-jartzea batera eramaten zuen, bere presentzia hutsaz kamera-begia (...) 
dramako pertsonaia bat gehiago bihurtuz.”40 

Sadoul ari da sujeritzen ezin dela pertsonek aktuatu gabeko gauzarik jaso zineman, nolabait 
hori bizitza den bezala jaso ezinaren frogatzat harturik, baina beste ikertzaile batzuen arabera 
kamera bera izan daiteke aitzakia errealitatea, edo egia, hobeto ezagutzeko ere. Eta egoeren 
sorkuntza probokatzeak ere lagun lezake horretarako. Begira zer dioen Rouch-ek, Marceline-k 
Concorde-ko plazan egin zuen bakarrizketaz: 

“Eta monologo hau egiten ari zen, nik bikaina dela uste dudana, bere buruari hitz egiten ari zenean, 
inork ere ezin zionean entzun. Eta eszena geratu nuenean Marcelinek esan zuen, «oraindik ez dut 
amaitu.» Orduan konturatu gabe Les Halles-erantz heldu ginen. Bat-batean bera hitz egiten hasi 
zen, kontzentrazio zelaiaz barik itzuleraz! Zer dela ta? Bada Les Halles-ek tren geltokiaren antza 
zuelako. Eta ideien asoziazioa eginez bere itzuleraz mintzatzen hasi zen, familia bere bila etorri 
zenean baina aita han ez zegoenean. Bat-batean normalki lotuta ez dauden gauza ezohiko biren 
artean topaketa gertatu zen, eta egitura bat sortu zen lotura honi esker.”41 

13.3.3.2 Bizitza “probokatzen den bezala” filmatu 

Freyer-ek dioenez bizitza zen bezala filmatzeak barik, probokatzen den bezala filmatzeak 
liluratzen zuen Rouch: 

“Kamerak ematen dio Marceline-ri bestela azalduko ez lituzkeen sentimenduak adierazteko 
aitzakia. Nahiz eta gero hau ukatu aktuatzen ari zela adieraziz. Baina Rouch eta Morin-ek urte 
askotatik ezagutzen zuten pertsonalki eta bere esperientziak lehenago entzunak zituzten, eta hauxe 

                                                 
39 SADOUL, o.c. 127 or. 
40 SADOUL, o.c. 128 or. 
41 Hemen aipatua: FREYER, E., o.c. 441 or. 
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dela berak erabat zabalki eta benetan hitz egiten duen lehen unea aldarrikatzen dute, aurreko urte 
guztietan inoiz esan gabeko gauzak aipatzen dituelarik. Bera eta Marilou-rentzat filmaren 
esperientzia katarsis pertsonal handia bilakatu zen. «Agian», sujeritzen du Rouch-ek, «fikzioa da 
guk geure burua benetan azaltzeko era bakarra.» Marilou Parisen bizi den 27 urtetako emakume 
italiarra da eta Cahiers du Cinéma-n idazkari lanean dabilena, eta berari egindako elkarrizketak 
sesio psikoanalitikoaren intimitate eta intentsitatez kargatuta daude. Kamerak zein efektu 
indartsuak izan ditzakeen konturatzean Rouch eta Morin-ek beste ideia batzuk izan zituzten haren 
erabilpenaz! Zein ote zen beren rola edo erantzukizuna holako egoeran, intimitateko gauza espero 
gabeko eta estremoekin? Noraino dago hau justifikatua filmegintzako esperientzia bezala, eta noiz 
bilakatzen da hori psikodrama pertsonala? Rouch-ek hanka hotzekin jokatzen du eta, agian, 
cinéma-vérité errealitatea gehitzeko teknika dela sujeritzen du, ez hura deskubritzekoa. Bakarrik 
aktore profesionalak erabili behar ote dira haien bizitza esperientzia horrekin ukituta ez dadin 
geratu?”42 

Freyer-ek aipatzen duen beste gauza bat hauxe da, filma nolabait dokumentala eta fikzioa argi 
banatzeko ezintasunaz mintzatzen dela. Azken baten partehartzaile bakoitzak errealitateari buruz 
eta berak jokatzen duen rolari buruzko ideia propioa du, besteen ideiarekin kointziditzen duena 
edo ez, eta agian batek aktuatzen ari dela uste duenean orduantxe pentsa dezakete besteek bere 
benetako izaera azaltzen ari dela, edo alderantziz.43 

13.3.3.3 Kamerak egia ezkutatu barik hura azaltzen lagundu 

Askotan kamerak “egia” barik haren gaineko mozorroa eraikitzen duela uste izaten bada ere, 
“egia” argitara irtetea ezinduz, edo estilo erabat errealista sortzeko aukera etenaz, kameraren 
eragina ez da beti negatiboa. Aldiz, Freyer-ek dioen bezala kontrakoa gerta liteke, kamerak 
jendea askatzen, argiago azaltzen lagunduz.44 Autoreak filmean agertzeak gutxitu egiten omen 
du ikusleek ikusten dutena fikziotzat hartzeko probabilitatea, baina bide batez “fikzioak” ere 
bere egia omen du, eta Rouch eta Morin-ek “fikzio” horren egia kaptatzen jakin dutela, eta 
horrexegatik funtzionatzen duela gaur egun ere film honek dio.45 

                                                 
42 FREYER, E., o.c. 441-442. or. 
43 Freyer: “I found myself also involved with Rouch and Morin in their passion for film as a means of probing levels 

of cultural and psychological understanding and exploring the differences between the roles we play, the roles we 
think we play, and the roles others see us as playing. Chronique of a Summer becomes a documentary about the 
inability to separate documentary from fiction.” FREYER, E. o.c. 438-439. or. 

44 Freyer: “Related to this is the underlying belief in the kind of effect the camera has on an individual. Rouch and 
Morin felt that rather than inhibiting someone, the camera acts to free them. A person who has the pretext of just 
“acting for the film” can reveal his deepest feelings more easily. This frees the filmmaker to participate actively in 
the situation, even to provoke situations, without feelings of guilt. Sometimes the person responds and sometimes 
they do not. The camera is not a passive recording device but an active tool for discovery.” FREYER, E., o.c. 440-
441. or. 

45 FREYER, E., o.c. 443 or. 
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Sadoul-ek zera gaineratzen du, filma “benetakoa” eta “egiazkoa” dela, cinéma-vérité ez baina 
cinéma-sincérité-koak dituela une asko. Horretarako zenbaitetan egileek arrastratzen dute 
elkarrizketatua krisira, baina krisi horrek pertsonaren alde benetako bat islatzeko balio omen 
du.46 

13.4 Interpretazioa 

13.4.1 Esanahiak 

Hasiera bertatik filma kalean doan jendeari galdera bitxi bat egiten hasten da, filmak denbora 
osoan harrapatu nahi duen pertsonen barne egoera kaptatzeko erabat pentsatua. Marceline eta 
Daniele doaz grabagailu batekin kalean: 

Marceline: Barkatu, zoriontsu bizi zara? ... Zoazte hortik, esan du. 

Marceline: (Mutil gazte batengana hurbiltzen saiatzen dira) ... Ondo dago, ez dugu haginka egiten. 

Emakume baten erantzuna: Segun zer esan nahi duzun. Pozik ezkonduta nago... 

Emakume bat: Ezin duzue nire aurpegitik atera? 

Marceline: Oso animatuta zaudela dirudi. 

Emakumea: Bai, pozik nago bizirik nagoelako... 60 urte baditut ere... eta lanegiteko ekitaldi luzea 
egunero edukita ere... Osasuna daukat eta senar on bat. 

Gizon bat: Hori segun da, segun zenbat diru duzun. Bizitza ez da atsegina langileentzat. 

Gizon bat: Neure arazoak ditut. 

Marceline: Baina zoritxarrekoa zara? 

Gizona: Nire ahizpa hilda dago... 44 urterekin. Erreta nago, ikus nazakezu... Ez naiz saiatu ere 
egiten ezer ulertzen. 

Marceline: Ez zara zoriontsu? 

Beste gizon bat: Filosofia asuntoa da... 

Marceline: Zorionari buruzko galdekizuna egiten ari gara. 

Gizona: Eta ez duzue izenik aipatzen zita bat edo egiteko ? Zer moduz Descartes, esate baterako? 
Hain zuzen hauxe irakurtzen ari naiz... 

                                                 
46 Sadoul: (...), l’enquêteur utilisa un procédé ainsi décrit par Jean Pierre (filman parte hartzen duen ikasle bat): 

«Morin a essayé de créer des états critiques, notamment dans la scène avec Mary-Lou. Mais à quoi sert de pousser 
un tel état d’excitation, sinon pour aboutir à une crise de nerfs. Et cette crise de nerfs représente-t-elle la vérité de 
Mary-Lou. Il ne faut pas tomber dans l’erreur commune qui n’admet que les états critiques pour dévoiler la vérité. 
Un homme en état de crise n’est qu’un moment de lui-même par rapport à sa totalité.» SADOUL, o.c. 126 or. 
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Marceline: (gendarme bati) Galdekizun bat moldatzen ari gara... Ezin duzu hitz egin? 

Gendarmea: Erduze uniforme barik nagoenean! 

Gizon bat: Zoriontsu ibili izan naiz, triste ere bai. Apur bat denetarikoa izan dut... bizitza ezin da 
beti nahi duzun moduan izan. 

Gizon bat: Ez naiz zoriontsua zaharra naizelako. 79 urte ditut, 1882an jaio nintzen. 

Marceline: Jende zaharra inoiz ez da zoriontsu? 

Gizona: Nire emaztea galdu dut. Neure kontura nago, hilero neure gelagatik errenta ordaindu 
behar dut... 

Marceline: Zuek ere zoriontsuak zarete? 

Bikotea: Gazteak gara, gauza handia da... 

Filmak jaso nahi duen errealitatea, bizitza, barneko ikuspegi honetatik ulertzen du batez ere. 
Bizitzeko baldintza objektiboak neurri batez lortutzat ematen dira, jendeak beharrizanik 
behinenak aseak dituela uste da, 60ko urteak dira. Morin berak filma egin zen garaietan zorionaz 
eginiko gogoetan zera esaten du, zorionaren ideia zibilizazio indibidualistetan gailentzen dela eta 
beharrizan elementalenak beteta daudenean indartzen dela.47  

 Kontsumo gizartearen etorrera adierazten duten detaile edo sinboloen artean filmean 
agertzen diren pare bat aipatu beharko bagenitu zigarriloen erreketa eta kotxeak azpimarratu 
beharko lirateke. Jai egunetan zein oporretan kotxea hartuta doazen langileei buruzko 
komentario ironiko edo umoristiko ugari egiten da Pierre eta Landry-ren arteko elkarrizketan, 
geroago ikusiko dugun bezala. Eta erretzeari dagokionez filmeko pertsona asko, gizonezko zein 
emakumezko, etengabe zigarrilloa ahoan dela azaltzen dira. 

Film osoak esanahiaren arloan holako norabidea eramango du funtsean beraz, “sentimenduen 
munduaren” bila. Une batzuetan problema politikoak eta sozialak aipatuko dira, baina 
Frantziatik kanpora daudenak, Pariseko uda hartan pilpilean zeuden gai batzuk, Argeliako gerra 
azkenetan baitzen Frantzia deskolonizazio plangintzan abiaraziz. Afrikako beste leku batzuetan 
erreboltak zeuden, Kongon, adibidez. Rouch eta Morin-ek dakarten jendeak ez dutenez itxuraz 
aparteko ardurarik azaltzen guzti horretaz Gauthier-ek adieraz dezake filmak Pariseko gizarte 
“arina” erakusten duela.48 

                                                 
47 Morin: “L’IDÉE de bonheur monte au zénith des civilisations individualistes. L’effritement des valeurs 

traditionneles et des grandes trascendances s’opére à son profit. Dès que la lutte pour survivre, la contrainte ou le 
besoin élémentaire s’allègent, le bonheur s’incorpore à l’idée même de vivre.” MORIN, Edgar (1975): L’esprit du 
temps. Éditions Grasset Fasquelle, Paris, 145 or. 

48 Gauthier: “Ce document reste aujourd’hui encore précieux pour appréhender une société parisienne superficielle 
dans le contexte tragique des dernières années de la guerre d’Algérie, et on peut regretter qu’il ne soit resté qu’un 
manifeste.” GAUTHIER, G., o.c. 74 or. 
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Filmak azaltzen dituen unerik intentsoenak, horregatik, pertsona batzuk beren barrua indartsu 
azaltzen dutenean agertzen zaizkigu. Freyer-ek esaten du baldintza sozialak aldatu nahi dituzten 
dokumentalek “errealitate sozialaren” aurrean jartzen gaituztela, nolabait ohituta gaudela holako 
filmak ikusten esanez, baina ezohikoagoa egiten dela dokumental batek aldaketa emozionalak 
bilatzea, eta horretarako ikuslea “errealitate emozionalen” aurrean jartzea. Ikusleak holako 
errealitateen beldur gehiago izan dezakeela gaineratzen du.49 

13.4.2 Filmaketaren etika: Jakintza eta 
ignorantziaren bidezko botere erlazioa 

Rouch eta Morin-en errealitatea jasotzeko joko probokatiboak behin baino gehiagotan botere 
harreman bereziak jar ditzake ikuslearen begien aurrean. Zenbait lekutan oso ustegabeko 
autoritatedun eta autoritate gabekoen arteko egoerak azal litezke filmean. Badira adibideak 
autoritatearen hierarkia, besteak beste, jakintza eta ignorantziaren bidez gauzatzen dela 
frogatzeko balio dezaketenak. Gainera egoera horiek Pariseko zuriak eta afrikarrak dauden 
sekuentziekin kointziditzen dutenez goi-behetasuna adierazten duten harremanok herrialde 
garatu eta garatugabeen arteko dependentziazko erlazioen adibidetzat ere har litezke. 

 Horrela uler daiteke, adibidez, Marceline-ren besoko tatuaiaren eszena. (Ikus 
“muntaketaren” atalean elkarrizketa). Rouch-ek galdetzen dio Landry-ri ea ezagutzen duen 
Marceline-ren besoan tatuaturik dagoen zenbakia. Beltzek ez dakite, eta komentario erdi 
umoristikoak ere egiten dituzte, Marceline-k zer den azaltzen dien arte. Esplikatu ahala 
konturatzen gara Landry-k halako keinu batzuk egiten dituela buruaz seguruen baten bere 
egonezina eta lotsa espresatzen dutenak, ignorantziagatik lotsa hain zuzen. Tranpan harrapatuta 
bezala sentituz. Rouch-en intentzioa, agian, beste bat izanda ere ikusleak harrapa dezake inoren 
ignorantziaz aprobetxatzen dela, gainera filmean duen autoritateaz berak probokatu duelako 
egoera. 

Horrelako harremanen beste adibide bat Angelo eta Landry ezagutzen diren sekuentzian 
gertatzen da, hemen elkarrizketaren kontrola Angelo-k daramala. Kontuan hartzekoa da Angelo-
k goitik behera begiratzen diola Landry-ri eta honek behetik gora. Honela doa elkarrizketa: 

Morin: Landry ezagutu nahi zenuen. 

Angelo: Zergatik zaude hemen? 

                                                 
49 Freyer: “(...), should one fear the kind of intense personal and emotional encounter we have with Marilou and 

Marceline? Personally, I felt they were two of the most powerful moments in the film. The fear in confronting 
someone’s deeply personal and even neurotic feelings is perhaps the fear of admitting that they exist at all. Such 
encounters are a moral threat, it seems to me, to the person who in the name of objectivity insists on separating 
himself from the subject. Could not the technique of psychodrama be a useful method for the vérité director to 
affect a deeper experience from the viewer?” FREYER, E., o.c. 442 or. 
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Landry: Ikaslea naiz Villeneuve-n. Leku atsegina da. 

Angelo: Nik Renault-en lan egiten dut. 

Landry: Izen oso ezaguna da Afrikan. Ezagutzen dugun kotxe-izen bakarra da! Baina nik ezin 
izango nuke faktorian lan egin. Leku zarratuan zaude, egun osoa zarataz inguratuta. 

Angelo: Egia da, ikaragarria da. Ez dakit nola agoantatzen dugun. Betebeharreko arauak, gizonen 
arteko konponezinak... izorramendua kapataz eta langileen artean. Horrexegatik da hain txarra. 
Ezin izango zenuke jasan, esan duzu... Baina batzuetan da edo hori edo ezer ere ez. Frantziara 
etorri zinenean... eta dena berria zenean zuretzat... horretaz hitz egin nahiko nuke zurekin. 

Landry: Ez nuen inor ezagutzen, inortxo ere ez... Ez nuen ideiarik frantsesak nola bizi ziren... 
baina konpondu nintzen aurrera egiteko... nola edo hala. Ni bezalako gizon batentzat ez da erraza. 
Afrikar bat Frantzian da... egokitu beharra dauka. 

Angelo: Beste gauza bat... batzutan gertatzen da... jendeak inferioritate konplexuak izaten ditu... 

Landry: Horrek badu, izan ere, nirekin zerikusirik... 

Angelo: horixe da galdetu nahi nizuna... oraindik sufritzen duzu horregatik? 

Landry: Ez dagoeneko, laster konturatu nintzen, Frantzia ez zela Afrika frantsesalakoa. 

Angelo: ez dago kolorezkoentzako tabernarik? 

Landry: Ez nahikoa, baina nik sistema bat daukat horri aurre egiteko. Atea itxi egiten denean, 
buelta ematen dut eta joaten naiz. 

Angelo: hori bai morala! Zer pentsatzen duzu langileez? 

Landry: Frantzian? Ez dakit zer pentsatu. Ezin dut egia esan. Edozein langiletxok badu bere 
kotxea, bere denbora librea. Orduan ba ez da Afrikan bezala... 

Angelo: Renault-eko %80ak bere kotxea dauka. Langile frantsesa indibidualista da. Bere 
buruarentzat egiten du bakarrik lan. Bere soldata nahi du eta jotake ekiten dio. Neurtuta bizi da eta 
aurreztu egiten du... itxura mantentzeko... Baina gixajoa da, benetan! Ni beti nago dirurik gabe 
baina beti gustatzen zait jatea. Renault-eko tipo batzuk ogia eta gazta hutsaz bizi dira. Baina 
ikusten duzun bezala, kotxea daukate. Jakina, esango duzu langile frantsesa inoiz ez dela bizi izan 
hain ondo. Kotxea eros dezake, etxea... baina ez sinestu. Haiekin bizi naiz, nik badakit. Aurkitu 
langile bat errestaurantean... oso dotore egongo da... baina guzti hau gora-behera, pobrea da. Estu 
pasatzen du eta aurreztu trajea erosteko... dena da aktuazioa... jokoa... Astelehenean berriro egongo 
da laneko bankuan... ez zenuke pentsatuko gizon bera denik. 

Alde batetik Landry-k esaten dio ezin izango lukeela halako lantegian lan egin Angelo-ri, eta 
hemen goiko-behekotasun harreman ezkutuak azaltzen direla ikus genezake. Galdetzekoa da ea 
Landry sozialki Angeloren altura berean ala gorago egonda halako gauzarik esan ahal dion, 
behintzat kortesiazko arauak jarraitu nahi izanez gero. Guk honela ulertzen dugu sekuentzia, 
Landry inferioritate egoeran dago, eta Angelo bere superioritate egoera azpimarratzen egon 
beharrean bestearengana hurbiltzeko zera esaten du, itxurak gora-behera, langile bat besterik ez 
dela, eta beste langile guztiak miserable batzuk direla. Horrela, maskaratuta geratzen da haien 
arteko desberdintasuna. 
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13.4.3 Langileriaren aldaketa 

Film honetan Paris-eko jende diferentea azalduta ere, haietako gehienak langilerian edo klase 
ertainen artean jarri beharko lirateke, beherago leudeken afrikarrekin batera. Azaltzen dira, 
adibidez, kaleko jendea, langileak, ikasleak, bohemioak, Afrikatik etorritako gizonezkoak, eta 
St.Tropez-en produktore bila ari diren neska lirainak. Protagonista handienak hauek dira: 
Marceline (deportatua izandakoa), Marilou (italiatik Parisera lanegitera etorritako emakumea), 
eta Angelo (langilea). 

Langileriaren “bizitza filmatzeaz” zer ulertzen duten Rouch eta Morin-ek jakin nahi bagenu 
adibide bat ondokoa litzateke: Lehen segmentuan, 4 sekuentzian, Marceline-k eta Daniele-k 
beren zorionari buruzko galdekizunarekin jarraitzen dute, eta ondoko elkarrizketa dute 
mekanikari batzuekin. 

Marceline: Daniele-k esan dit entrebistatua izateko gogoz zaudela. Galdera bakarra dugu egiteko. 
Konforme zaude bizitzeko baldintzekin? 

Langilea: Ez gaude ezeren faltan... nahi dugun bakarra munduan egoten jarraitzea da. Suposatzen 
dut kexatu egin beharko genukeela. Egia esan, ezin gara kexatu. Ez gara kexu. Leku guztietan lan 
egin beharra dago. Hori bai, apur bat tranpeatu bai egin behar izaten dugu aurrera jotzeko. Egia da, 
zeuri erantzuten ari naiz. Inork ere ezin duelako manejatu legearen letrari itsatsita egonez gero. 
Bezereria guztiari fakturak egingo banizkio, liburuak apur bat ez bagenitu tranpeatuko, ezin izango 
genuke aurrera joan. 

Langilea: Batzutan zoriontsua naiz... segun... Pariz ez da oso atsegina, esan behar bada. Kea, 
eguzkirik ez... jendea zoratuta dago. Aste osoan egiten dute lan, eta igandea kotxea apurtzeko 
beldurrez pasatzen dute. Mahaia eta aulkiak jartzen dituzte bide ondoan... Ze amaitu gabe dagoen 
auzo-bide batek kotxea hauts dezake. Eta etxerako bueltan orduak pasatuko dituzte. Zentzurik ba 
ote du horrek? 

Marceline: Zu beste era batera bizi zara? 

Langilea: Saiatzen naiz... saiatzen gara gauzak egiten egite hutsaren atseginagatik. 

Marceline: Zer gauza? 

Langilea: Ba, gu lagunak ibiltzen gara inportantziarik ez duten gauzetan. Eta gehienetan gure 
denbora alferrik galtzen dugu... 

Elkarrizketak pertsona edo talde baten egoera objektibo eta subjektiboen arteko bereizketa 
sujeritzen du mekanikariak zera dioenean, «suposatzen dut kexatu egin beharko genukeela...» 
(horixe espero baita langile batengandik). «Egia esan, ezin gara kexatu.» (Edo, «azken baten ez 
gara hain gaizki bizi»). Esaldi horiek espresa dezakete 60ko urteetako langileen sentsazioa: 
lehen aldiz bizitzen irauteko baino apur bat gehiago irabazten dute, kontsumorako nolabaiteko 
aukera dute, eta horrek egoera aldatzen du kualitatiboki. Lehen aldiz langileak “inportantzirik ez 
duten gauzetan” ari daitezke, hau da, dirua lortzeko ahalegin hutsa ez diren zereginetan. 



Uda bateko kronika 
 
 
 

449 

Ondorengo elkarrizketa lagunak diren langile batzuen bazkalostean gertatzen da: 

1 langilea: Pentsatzen dudanean egunero ordu berean jaikitzen zarela... gosaldu... geltokirako bide 
zahar berbera hartu... geltokira heldu... eskilarak igo, trenean sartu... ate berdinetik sartu egunero... 
fitxatu... zure bankuan jezarri eta martxan... gauza bera otorduan... beti gauza bera, zentzu handirik 
gabekoa. Goizean lantegiko ateetara heltzen naizenean sentitzen dut halako... Errebelatzen naiz. 
Orduan esaten diot neure buruari, zer demonio! 

2 langilea: Ez diot inoiz inori entzun bere lana interesatzen zaionik. 

Morin: Gauza bera sentitzen duzu Angelo? 

Angelo: Horixe bera. 

1 langilea: Tipo askok nahi dute aurrera joan, maila bat igo... langileek tekniko izan nahi dute... 
Teknikoek nahi dute... ez dakit... agian injinari izan. Eta klaseetara joaten dira. Hau da nahia... 
Baina zertarako doaz? Lan bila aritzeko. Askok utzi egiten dute eta lan bila aritzen dira, eta 
azkenean itzuli egiten dira. Batzuk beren negozioarekin hasten dira... eta arrakasta badute... horiek 
dira bueltan ez datozenak. Bulego langileek antzeko arazoak dituzte. Berdin da edonon lan eginda 
ere... edozein konpainian... lantegian. Berdin da. Lana hain dago sailkatuta, hain antolatuta, 
bilakatu da hain, hain xehetua, ze amaitzen duzu lan monotono baten... eta erre egiten zara, beti 
berdin. 

Angelo: Pentsatzen dut, egunero 24 ordu lanean igarotzen ditudala... Egia, 9 orduko txanda egiten 
dugu bakarrik... baina beste denbora... lotan pasatzen duzu, lan egiteko hain zuzen. Gauza bera da 
orduan, lanean denbora osoan. 

Langileria dagoeneko ez dago konforme ordurarte asetzeko nahikoa zituen gauzekin. Ez da 
nahikoa lan egite hutsarekin, zer lan egiten den kontuak inportantzia hartzen du. Bestalde 
langileen egoera hobetzeko duten nahia aipatzen da, elkarren arteko lehian goragoko postuetara 
heltzeko. Mintzatzen ari diren pertsona horiek ez daude konforme langileriaren bizitzeko estilo 
tradizionalarekin, klase ertainenak izan daitezkeen interesak edukitzen hasi dira. 

Langile baten bizitza azaltzen duten hainbat sekuentzia daude filmean: Angelo-ren eguneroko 
jarduna azaltzen duen 7 sekuentziaz osatutako segmentu osoa, eta filmean zehar sakabanaturiko 
beste sekuentzia bi, batean Angelok kontatzen du nolako iskanbila izan duen kapatazarekin, 
filmean parte hartzeagatik hain zuzen, eta bestean Angelo eta bere lagunak oporretan ikusten 
dira. Irudi hauek ez dute azpimarratzen langilearen ikuspegi heroiko edo antzekorik, 30 urte bat 
lehenago britainiar dokumentalek egiten zuten bezala, adibidez. Langileriari klase antolatu 
moduko ikuspegia baino gehiago berauei begirada indibiduala eta pertsonala zuzentzen zaie, ez 
da agertzen haien arteko elkartasuna edo helburu komunen atzean ibiltzearen adierazpenik. 

Beste lagun langile batzuk ere azaltzen dira filmean, bada berriki etxez aldatu den bikotea, eta 
argi geratzen da elkarrizketan zehar bizitzeko baldintzetan aldaketa handia egon dela. Orain, 
gizonaren gogoa ez dago lanean, handik kanporako zereginean baizik. 

Morin: Zergatik zarete zoriontsuak orain? 
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Emakumea: Nahikoa suerte dudala uste dut ze nire familia maite dut eta neure lana gustatzen 
zait... 

Gizona: Niretzat lana alferrik galdutako denbora da... 

Morin: Baina zuek ekin egiten diozue... 

Gizona: Bizitza hobea lortzearren ekiten diogu. Gauza batzuk utzi egin behar dira alde batera. 
Idealak ezin dira beti bete. Bizitzak ematen duena onartzen duzu edo alde batera uzten duzu... 

Morin: Bakoitza egokitu egiten da... 

Gizona: Erabat egokitu ahal bazara zoriontsua zara. Nire buru barruan gatazka sortzen da... alde 
bat egokitzen da, bestea ez. 

Morin: Eta zer gertatzen da egiten ez denarekin? 

Gizona: Bueno, ez diot kasurik egiten, edo zeloekin begiratzen diot. 

Morin: Eta gauza hori zer da? 

Gizona: Benetako “nia”. Pentsatzen dut gure garaietako tragedia dela nekez lortzen duela batek 
bere lana aukeratzea. Ez duzu aukeratzen, erori egiten zara bertan. Titulu bat ez bada ere... 
gutxienez lana eduki behar duzu... enplegu ofiziala. Bestela ez daukazu paperik, ezta lan egiteko 
baimenik. Gizona gaur egun... Zer da gizona gaur egun? Nortasun txartel bat... paper multzo bat. 
Horixe da oraingo gizona, ez da hala? Edozein ez da artista... ezta artisaua ere! Orain... makinak 
gara... aspergarritasunaren kontra lan ilunean. Interes edo xederik gabe... Nahiz eta lan egin behar 
den nola edo hala. Seiretara arte jasan egin behar izaten da. Seiretatik aurrera berriro zeure burua 
aurkitzen saiatzen zara. Beste gizon bat bilakatzen... beste pertsona bat. 

Morin: Hau bizirik dago, benetakoa da! 

Gizona: Baina hura oraindik preso bat da... Langileak jarrita ditu esposak. Geldiro geldiro 
bakoitzaren lanarekiko lotura gutxitzen joan behar da, norberaren “bizitza marjinalaren” alde. 

Morin: Ezertan sinesten duzu? 

Gizona: Bizitzan sinesten dut... norberaren errealizazioan ere sinesten dut... edozer gauza gertatzen 
bada ere, edo justu horrexegatik. 

Morin-ek nahiko argi uzten du Rouch eta bera beste aurpegi horren bila doazela, jendeak 
horrela pentsatzea atsegin du, «hau bizirik dago», dio, benetako bizitza alde subjektibo horren 
garapenari deritzo. Langilearen kasuan azpimarratzekoa da 60ko urteetan asko zabalduko ziren 
ardurak nabaritzea, “norberaren errealizazioaren” ideia bezala. Egileek pertsonen barruan sartu 
nahi dute, eta ikusten da aukeratzen dituzten lagunek bizitzari buruzko barneko ikuspegia aldatu 
egin dutela. Inglehart-ek dioen bezala gizarte hau «balore materialistetatik balore post-
materialistetara» igarotzen ari da, herrialde moderno askotan gertatzen den prozesuari hasiera 
emanez.50 

                                                 
50 INGLEHART, Ronald (1991): El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. CIS, Madril. Ikus, 

adibidez, 59-100 or. 



Uda bateko kronika 
 
 
 

451 

Barne-egonezin horretatik aparte filmean ez da agertzen jende guzti hau bil lezakeen kausa 
komunen bat edo antzekorik. Filmeko beste protagonista batzuk Argeliako gerraz hitz egiten 
dutenean desmotibazioa eta desenkantua nagusitzen dira: 

1 gizona: Orain ikaslea banintz, batez ere gazteagoa... zerbitzu militarra egiteko adinean, Algeriako 
gerraren arduraz ibiliko nintzateke. 

Norbait: Ez dizu ardura, beraz. 

1 gizona: Bai ardura dit. Besterik ez bada ere egunen baten... urte baten, bitan , hirutan... Aljeriako 
gerra film bat egiteko material fantastikoa izan daiteke. 

Norbait: Artista bezala hitz egiten ari zara. Guzti hori ondo dago... 

Neska: Frantses gehienek oposizioa erakutsiko balute... 

Norbait: Zeri? 

Neska: Zeri, ba gerra burugabe horri amaiera emateko! 

2 gizona: Baina zergatik utzi egin beharko luke Frantziak? Eskubide batzuk baditu... 

Jean Pierre: Gerra negoziazioez amaituko da... beste edozein gerra bezala. 

Norbait: GPRA-k seguru aski ezin izango du amaitu. 

Jean Pierre: Hori ez da gauza. 

Ikaslea: Gerra honek badaramatza sei urte. Gauza errutinarioa bihurtu da... zerbait jakintzat 
ematen duguna. Krimenak ugaritu egiten dira. Eta jendea begi bakarraz itzultzen da. 

Gizona: Ikasleak arazoaren parte dira. Auzi honek pertsonalki afektatu beharko zintuzkete. Gaurko 
gazteria kritikatzen dut... Tokatzen zaiena ez egiteagatik. Ez duzue gogorik ipintzen. 

Jean Pierre: Zure gazteria hori mitoa da! Bai, zuek sortu duzuen mitoa! Gazteria gloriosoa, 
aktiboa... Gazteria aktiboa, baliteke! Hogei urte ditugu, beraz baitaezpadakoak gara ! 

Morin: Badirudi mundu guztia dagoela zer egin jakin gabe Aljeriako gerraren asuntoan... Baita ere 
iritzi argiak eta irtenbideak izaten dituen jendea... 

Ikaslea: Gu bagaude nahasmena argitzekotan... 

2 gizona: Parte hartu beharra dugu. Mundu guztiak aktuatu behar du, eta berriketak alde batera 
utzi... hitz abstraktuak... geure buruekin hasi beharra dugu! Jokatu eta Frantziak ere joka dezan 
ahalegindu. Gizonek azkenean gerra honekin amai dezaketen ideiaz. 

Jende hau ez dago prest ideal handiren baten atzetik abiatzeko. Bakoitza bere arazoekin dabil. 
Horrela bada, Paris-eko mundu horrek zerbait desartikulatu eta hezurmamitu gabekoaren antza 
du. Jendearen arteko lotura eza islatzen da. Bakoitza bere mikrokosmoan bizi da. Noizbait 
egileek elkarrekin kontaktuan jartzen dituzte eta bakoitzaren mundu hori, subjektibotasun hori 
neurri baten konpartitu egiten da, eta intersubjektibotasuna azaltzen. 
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Gehienen kasuan, aldaketa izan dute beren bizitzan, objektiboki hobera egin dute, baina ez 
dute sentitzen oso ondo bizi direnik. Kuriosoa da bohemioen bikotea izatea ondo bizi dela dioen 
bakarra, lasai eta lan gutxi eginda. Bikoteko gizonak hau dio zorionaz: 

“Ez naiz pentsatzen hasten zorionaz... Edonola ere hutsik dagoen hitza da. Zoriona, zoritxarra, 
dena da gauza bat. Ez lukete hiztegian egon behar...” 

13.4.4 Generoaren tratamendua 

Paper bereizketa interesgarria dago generoen artean. Egileak biak dira gizonezkoak, eta beren 
rol moderatzailea, probokatzailea, eta sarritan autoritatezkoa nagusitzen ikusten dugu. Baina 
protagonisten artean gehien nabarmentzen direnak emakumezko bi dira, Marceline eta Marilou, 
eta filmak oso ondo lortzen du hauen intimitaterik sakonenera sartzen uzten zaigun sentsazioa. 
Eta seguru aski hauxe berau izan liteke filmak generoen tratamenduan egiten duen bereizketa: 
emakumeak direla sentimenduak errazago transmititzen dituztenak, gizonezkoek halako mailara 
iristen uzten ez duten bitartean. Hauek sakoneko sentimenduak nolabait disimulatzen edo 
estaltzen ari dira, izan daiteke umorearen bidez, edo ironiaren bidez. Hala ere, noizbait, Jean 
Pierre ikaslearen kasuan bezala, gizonezkoek ere uzten digute beren barneko mundua sakon 
ikusten. Guzti honek egileek gizonezko eta emakumezkoen arteko harremanetan gizartean 
ikusten duten aldaketa islatzeko balio dezake, Morin-ek egiten duen gogoeta baten adierazten 
den bezala, gizonezkoaren zibilizazioaren ordez balore femeninoak aldarrikatzen dituen gizartea 
sortzen ari dela, hain zuzen.51 

13.4.5 Ondorioak 

Egitura globalki narratiboa da film honetan, zenbait pertsonen bizitzak azaltzen zaizkigu 
beraiek kontatzen dutenaren bidez. Sekuentziak segmentuetan pilatzen dira biltzeko edozein 
elementu aprobetxatuz, gaia, edo pertsona batzuk berdinak izanik sekuentzia multzo baten. 
Muntaketa aldetik hau da azpimarratzekoa: Film gehiena plano hurbilez eginda dago, 
elkarrizketaz osatua dagoen bati dagokion moduan. Hauen artean EPL da nagusi, izan ere 32 
sekuentziatatik 12tan plano mota hau gailentzen da. Aipagarria da LP izatea ugariena 4 
sekuentziatan. Plano hurbilen erabilketa nabarmen hau filmak denbora osoan pertsonen barneko 
mundua kaptatzeko egiten duen ahalegin indartsuarekin bat dator. Elkarrizketa azaltzeko 
kontinuitatezko muntaketaren errekurtso batzuk erabiltzen ditu: plano-kontraplanoa, adibidez, 
baina gehien erabiltzen duena plano-sekuentzia bezala funtzionatzen duen plano luzea da. 

                                                 
51 MORIN, Edgar (Zuz.), BENOIT, N., eta PAILLARD B., (1975): La mujer liberada. Fundamentos, Madril, 159 or. 
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Kamerak gutxitan erabiltzen du ikuspuntu subjektiboa, baina filmak beste modu batzuk ditu 
pertsonen barruko egoera harrapatzeko: haien “interpretazioa”, edo aurpegia eta gorputzaren 
mugimenduen bidezko espresioak, eta haien kontakizunak ditugu horretarako. 

Filmak errealitatearen errepresentazioan ematen du zeresan gehien. Darabilen estiloa 
errealismo psikologikoaren barruan sartzen da erabat. “Bizitza den bezala jaso” leloan Vertov-en 
jarraitzaile izanik harekin diferentzia handi batzuk baditu, eta handienetakoa da “bizitza” 
pertsonen barruko aldetik ikusteari ematen zaiola garrantzia, inportantea pertsonek zer sentitzen 
duten izanik, haien subjektibotasuna. Eta hau lortzeko egileek ez dute inolako arazorik denbora 
guztian protagonistekin parte hartzeko, interaktuatzeko, eta egoerak probokatzeko ere. Noizbait 
probokazioaren bidez sartzen dute pertsonaren bat “krisialdian”, eta eztabaida pizten dute hori 
eginda pertsonen “aktuazio” hutsa ala haien benetako errealitateari dagokion zerbait jasotzen 
duten. Oso desberdina da modu hau garai berdineko direct cinema-k erabiltzen zuenetik, azken 
honek “bizitza den bezala jaso” leloa aipatzen bazuen ere kamera ez balego bezala jokatu nahi 
zuelako, inolako partehartzerik gabe aurrean dagoena hartuaz, krisiak probokatu barik azaleratu 
egin daitezen esperoan. 

Esanahien arloa pertsonen beste alde horretan aurkitzen dutenak osatzen du. Ia hasiera 
bertatik kaleko jendeari zuzentzen dioten galdera sentipenen mundu horretaz da, «zoriontsu bizi 
zara?», eta honek jendearen bizitzako baldintza objektiboen bila barik haien barneko mundua 
ezagutzera zuzentzen direla adierazten du. Inoiz, probokazioa erabiltzen dutenez hori lortzeko, 
jakintza eta ignorantziarekin jokatuz botere harremanak islatzen dira, eta nola protagonistak 
zuriak eta beltzak diren, herrialde garatu eta garatugabeen arteko dependentziaren adibide 
gaurkotutzat ere har litezke. Guzti honek filmaketa garaiko etikari buruzko diskusioa ere piz 
lezake. 

Langileriaren munduak izan duen aldaketa ere islatzen da filmean. Badirudi langileriaren 
bizitzeko baldintzak hobetu egin direla, eta orain beste ardura batzuk agertzen hasi dira, 60ko 
urteekin lotura dutenak, norberaren errealizazioa, lana beragatik baino beste gauza batzuengatik 
interesa gehituz, laneko kulturatik denbora librearen kulturarako jauzia ematen ari den seinale. 
Guzti hau bat dator filmak denbora osoan pertsegitzen duen jendearen barne-munduaren bilaketa 
horrekin. 

Generoaren tratamenduan esan behar da filmak duen helburu hori emakumezkoekin lortzen 
duela gizonezkoekin baino askoz ere hobeto. Gizonezkoek intimitatea disimulatu edo 
enmaskaratzeko saio handiagoa egiten dute, eta emakumeak, Marilou eta Marceline-k aldiz, 
beren barne sentimendu sakonenak intentsitatez erakusteko gauza dira. 
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14 10-Michael Wadleigh-en 
“Woodstock” 

1970 

14.1 Sarrera: 60.eko urteetako gazte-
mugimenduaren leherketa 

Woodstock 60 urteetako gazte mugimenduen izpiritua ondoen azaltzen duen filma da. Trueba-
k dioenez hemen agertzen da beste zenbait filmerekin batera amerikar izaeraren sintesirik 
onenetarikoa.1 Eta Barsam-ek aipatzen du Leni Riefenstahl-en Gogoaren garaipenaren maila 
berdinera irits daitekeela mugimendu sozial baten indarra erakusterakoan.2 Hala ere, garai 
haietan kritika sozialarekin eta jardun politikoarekin beren konpromisoa adierazi zuen bat baino 
gehiagoren ustez Woodstock ez zen erreferentziarik egokiena garai hartan kultura underground-
aren inguruan egiten ari ziren film eta dokumentalen artean.3 

Filmak musika festibal legendario hartako abeslarien aktuazioak eta jendearen joanetorriak 
jasotzen ditu. Woodstock-eko festibala 1969ko Abuztuan egin zen, New York-eko Estatuan, 
500.000 gazte inguru bilduaz, ordurarteko musika kontzentraziorik handiena, handik aurrera 
                                                 
1 TRUEBA, Fernando (1997): Diccionario de cine. Planeta, Bartzelona, 38 or. 
2 BARSAM, R.M., o.c. (1992) 130 or. 
3 Maffi-rentzat filma ez zen ia aipagarria ere kontestu hartan. Hau dio bere liburuko oin-ohar baten, testu printzipalean 

hainbat zinegile, dokumentalgile eta artistari kapitulu osoa dedikatu ondoren: “Leacock, Pennebaker y Whitehead 
son los «abanderados» de un sector del cine entregado a la música pop, sector que tiene como ejemplo menos 
válido (pero no desde el punto de vista técnico) y más comercial el mastodóntico Woodstock...” MAFFI, Mario 
(1975): La cultura underground. Anagrama, Bartzelona, 269 or. 
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rock-ak izango zuen tirakadaren erakusle.4 Eta berehala ekitaldi hartaz eginiko Woodstock filma 
ere komertzialki 1970eko dokumentalik arrakastatsuena bilakatuko zen.5 

14.1.1 Woodstock-eko festibalaz 

Abuztuaren 15etik 17ra, ostiraletik igandera, hiru egunetan zehar ospatu zen festibal erraldoi 
hartako gorabeheren kontaketa oso luzea da, kontu aipagarri ugari dago bai festibalean sortutako 
problemez eta bai jendearen jokabide harrigarriaz, filmak era batera edo bestera espresatzen 
dituenak.6 

Problemen artean festibalaren antolakuntzak izandako batzuk aipa daitezke: Antolatzaileek 
bazeukaten hitzartuta paraje bat kontzertuak egiteko, baina data hurbildu ahala lur jabeek gero ta 
pega handiagoak jartzen joan ziren, eta heldu omen zen festibala alde batera uzteko erabakia 
hartzekotan zeuden unea ere. Azken momentuan beste granjero batek deitu zien ea nahi zuten 
bere lurrak alkilatu galdezka. Baietza eman zioten pozarren. 

                                                 
4 60ko urteetan Estatu batuetan rock musikaren inguruko zenbait film egin ziren, mugimendu haien aurpegi oso 

desberdinak erakusten zituztenak. Barsam-ek ondokoa aipatzen du: “During the late 1960s, several succesful 
nonfiction films documented folk and rock music: Dont Look Back, Monterey Pop, Woodstock, and Gimme Shelter. 
The latter two films -about rock festivals at Woodstock, New York, and Altamont, California -represent polarities, 
not only in the festivals themselves and their significance to the period’s youth culture, but also in the ways in 
which the filmmakers made them. Michael Wadleigh’s Woodstock (1970) is a lavish, lyrical tribute to the green, 
grassy splendors of a pastoral event claimed by its promoters to be a “state of mind.” Gimme Shelter (1970), by the 
Maysles Brothers and Charlotte Zwerin, is a tight, jolting account of the violent rock concert held in 1969 in the 
dry hills of Northern California. Woodstock is a film about music, love, and fun; Gimme Shelter records music, 
hate, and horror. Woodstock features more than a dozen top performers and groups; Gimme Shelter features Mick 
Jagger and the Rolling Stones, and includes a brief appearance by Grace Slick and The Jefferson Starship. 
Woodstock marks the beginning of what many, despite the Vietnam War, believed was a period of youth, love, and 
peace -at least as it seemed to the performers and the mamoth audience; Gimme Shelter marks what appeared to be 
abrupt end of that spirit, with the motorcycles of the Hell’s Angels for a chorus and a murder for a climax.”” 
BARSAM, R. M., o.c. (1992) 332 or. 

5 Hau esaten da Heavy Rock Especial aldizkarian: “La película, dirigida por Michael Wadleigh y estrenada ya en 
1970 fue otro éxito de taquilla y reportó una gran cantidad de beneficios a Woodstock Ventures, la empresa 
formada por Lang, Rosenman, Roberts y Kornfeld, quienes se mantuvieron unidos hasta 1980.” Heavy Rock 
Especial, MC Ediciones, Bartzelona, 21 zb. 1994 Abuztua, 10 or. 

6 Heavy Rock aldizkariak dakartzan ondorengo kontuak dira, adibidez, “izpiritu” haren erakusle: “Woodstock iba a 
ser, sin lugar a dudas, una reunión internacional en la que lo más genuino de la cultura joven iba a darse cita. Desde 
finales de junio, habían acampado en las inmediaciones The Merry Pranksters, la banda de rockeros y hippies que 
recorrían América con Grateful Dead y el escritor Ken Kesey en un autobús cargado hasta los topes de ácidos y 
música y que venían  a ser como una especie de comuna de hippies itinerante. (...) ... el equipo se montó con un 
considerable retraso y hasta en el día anterior al festival, mientras Richie Havens probaba sonido, aún estaba 
instalándose parte del equipo, porque varios miembros del equipo de roadies habían estado consumiendo LSD y se 
habían pegado unos cuelgues en los que no habían sido capaces ni siquiera de colocar un cable en su sitio.” Heavy 
Rock Especial, o.c. 6 or. 
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Festibalaren lehen egunerako bideak guztiz kolapsatuta zeuden, antolatzaileek helikopteroen 
flotilla bat lortzen ahalegindu behar izan zuten bai abeslariak ekartzeko eta bai oinarrizko 
zerbitzuak segurtatzeko janaria, medikuak, etab.7 Dagoeneko sarrera txartel guztiak salduta 
zeuden eta jendea etorri eta etorri ari zen, azkenean antolatzaileek dohainik sartzen uztera 
behartuz.8 

Lehen aktuazioak burutzen hasi zirenerako gaixotegietan jende ilarak heltzen hasi ziren 
egoera txarrean zeuden droga pastillak hartzeagatik.9 Larunbata10 iluntzean euri zaparradak 
botatzen ere hasi zen, eta antolatzaileak beldur handiaz itxaroten zeuden ea jendeak zer egingo 
zuen, baina gazteriaren erreakzioa apartekoa izan zen, euri zaparradak nola edo hala jasan eta 
basaz disfrutatzen hasi baitziren, irristaka eta lokatz bolak jaurtika. Euriak sortutako arazorik 
handienak argindarra erabiltzeko zituzten, eta handik aurrera soinu frogak-eta oso kontuz egin 

                                                 
7 Heavy Rock aldizkaria: “Se informó también que en 25 millas a la redonda no había posibilidad de acceso por 

carretera, y Rosenman (antolatzaileetariko bat) jura que “con tal de conseguir una flota de 15 helicópteros, habría 
vendido mi alma al diablo”. A causa de este problema, mucha de la comida no habia llegado, y parte de la que 
estaba, se encontraba en malas condiciones a causa del calor. Esta noticia, que también fue difundida por la radio 
local, provocó que un colegio de monjas de una localidad cercana a Bethel se sintiera preocupada por la cantidad 
de muchachos que iban a pasar hambre, y telefonearan a la organización diciendo que si enviaban un helicóptero, 
podían darles cerca de mil cajas de huevos.” Heavy Rock Especial, o.c. 7 or. 

8 Heavy Rock aldizkaria: “Finalmente, en la mañana del Viernes 15 de Agosto, a las 10,30 la mitad de los artistas que 
iban a tocar allí estaban presentes, se calculaba que cerca de 500.000 personas estaban en las inmediaciones del 
recinto. Las entradas estaban agotadas, pero la gente seguía llegando, y llegando, y llegando... Uno de los jefes de 
la seguridad llegó a la roulotte donde se encontraba Roberts y le dijo que era imposible mantener controlada a la 
gente sin entradas, y que por motivos de seguridad, era necesario dejar entrar a la gente, aunque no tuviese ticket. A 
fin de cuentas, Roberts explicó: “Habíamos vendido más del triple de las entradas que habíamos calculado, de 
manera que aunque el festival, con todos los gastos extra que hubo que hacer, no nos iba a convertir en millonarios, 
ya habíamos calculado que no iba a causar pérdidas, los seguros y pagos de artistas estaban cubiertos y en la misma 
mañana del viernes Artie estaba negociando con Warner el porcentaje de ganancias para Woodstock Ventures de la 
película que se iba a filmar. Así que dejamos entrar a la gente. Cuando además, para evitar problemas, lo 
anunciamos a través de la megafonía, en un claro gesto hippie de la época, recibimos por parte de la gente una 
ovación inmensa.” Heavy Rock Especial, o.c. 7 or. 

9 Heavy Rock aldizkaria: “A las pocas horas de haber empezado, inexplicablemente, las enfermerías y los servicios 
médicos portátiles empezaron a llenarse de gente enferma por haber consumido ácidos en mal estado. El caos 
empezó a sobrepasar las previsiones de la organización, y se tuvo que advertir a través de la megafonía que 
circulaban malos trips, y que se tuviera mucha precaución. Era tal la cantidad de gente que se intoxicó, que se llegó 
a pensar que alguien había disuelto los ácidos en el agua del rio, e incluso después del festival la policía tomó 
muestras del agua para analizarla químicamente.” Heavy Rock Especial, o.c. 7 or. 

10 Heavy Rock aldizkaria: “Los cuatro artífices (Michel Lang, Artie Kornfeld, John Roberts eta Joel Rosenman) del 
festival recuerdan que el día más difícil y en el que más problemas surgieron fue el sábado. Quill, Keef Hartley, 
Santana, Mountain, Canned Heat, Incredible String Band, Creedence Clearwater Revival, Grateful dead, Janis 
Joplin, Sly & The Family Stone, The Who y Jefferson Airplane fueron los que compusieron el cartel del grupo.” 
Heavy Rock Especial, o.c. 7 or.  
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beharra zeukaten.11 Bestalde inguruko jende helduaren laguntzaz-eta lortu zuten jendetza 
harentzat janaria, eta mediku asko bildu zen osasun arazoak atenditzeko. 

Festibala amaitu zenerako, astelehena 18an, emaitzak, besteak beste, hauek ziren: hiru 
heriotza ziren gertatuak txarto zeuden drogak kontsumitzearren, eta era harrigarrian hiru jaiotza 
ere bai. Lurraldea inguru katastrofikoa deklaratu zuen Estatuko Gobernadoreak, eta lurra utzi 
zuen Max Yasgur granjeroak alokatzeagatik jasotako diru gehiena bere landak egoki jartzen 
gastatu behar izan omen zuen. Baina dena den ordurarteko historiako gazte bilketarik handiena 
egina zegoen. Eta aztertu behar dugun dokumentalaren autoreak, Michael Wadleigh-ek, material 
kopuru ikaragarria zuen jasota filma egiteko, 55 ordu inguru. 

Esaten da holako ebentuei esker hasi zela amerikar gizartea oso seriotan hartzen gazteriaren 
mugimendua. Woodstock-en gertaturikoak hura mugimendu sozial indartsua zen ebidentzia 
utziko zuen. Ez zen aurretiaz halako jendetzak bildutako musikarik inoiz egon.12 Ordutik aurrera 
bilakatuko zen rock-a fenomeno soziala eta baita industriala ere. 

14.2 Estiloa 

14.2.1 Segmentazioa 

25 segmentu ditu filmak. Haietako ia guztiak sekuentziatzat har daitezke bateren batzuk ezik, 
batez ere lehenengoa, hau lau sekuentziaz osatua egongo litzateke eta. 

1. Sarrera: Hasierako tituluak, Woodstock, Three Days of Peace & Music, Jimi Hendrix-en Star 
Spangled Banner musikaz, Amerikako himnoaren kitarrazko bertsio bereziaz, lagunduta daude. 

                                                 
11 Heavy Rock aldizkaria: “La intensa lluvia que cayó en todo el día del sábado hizo peligrar parte de la instalación 

eléctrica e hizo temer porque gran parte de la gente que se encontraba allí pudiera morir electrocutada si se 
producía un cortocircuito. Las pruebas de sonido se redujeron al máximo y toda clase de precauciones se tomaron 
para evitar que pudiera haber el menor accidente. De esta manera, hubo muchos retrasos sobre los horarios 
previstos, pero se consiguió que no surgiera el menor problema.” Heavy Rock Especial, o.c. 9 or. 

12 Heavy Rock aldizkaria: “..., el dato histórico, el acontecimiento, el hecho que dió naturaleza de fenómeno social de 
primer orden al rock fue el Festival de Woodstock. Hasta aquel momento, el rock se consideraba por parte de los 
sociólogos, periodistas y medios en general como una especie de locura juvenil, propiciada en parte por el éxito de 
Beatles y Stones, pero al que no se concedía la categoría de movimiento social. Woodstock, tres días en los que se 
concentró a medio millón de personas para ver un festival de rock en el que se movilizó hasta al ejército americano, 
que tuvo que ceder helicópteros a la organización para abastecer de comida a la masa de gente que se congregó allí, 
se convirtió en un hito sin precedentes. Nunca un festival de Jazz, ni de otros tipos de música, ni siquiera una 
concentración política, ningún evento había conseguido reunir durante tres días a tal cantidad de gente bajo la 
unión a través de la música, en una filosofia de hermandad, fraternidad y unión entre la gente joven que 
reivindicaba una cultura propia y una música que expresaba sus aspiraciones, sentimientos y vivencias como 
ninguna forma de arte lo había llegado a hacer nunca antes.” Heavy Rock Especial, o.c. 18 or. 
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1.1. CROSBY, STILLS & NASH-en Long Time Gone musika entzuten delarik landa, kanpoko 
etxeak, langileak eszenatokia egiten, jendea zaldi gainean, kotxeren batzuk, ikusten ditugu. 

1.2. CANNED HEAT, Going Up the Country musikaz hippie-n kanpamendua, furgoneta gaztez 
beteta, dantzan denden artean. 

1.3. CROSBY, STILLS & NASH-en Wooden Ships musikarekin kotxe ilarak etortzen gauez, 
faroen argiak, soldaketa lanak egiten eszenatokian. 

1.4. Elkarrizketak jendeari, gizon nagusia, emakumea, gaztea, beren iritziak ematen ebentuaz. 
Etxeen aireko ikuspegia, kale batzuk, dendaz betetako zelaia, helikopteroa lurrean eta abeslariak. 
Helikopteroak lurra hartzen du, abeslariak irteten dira. 

Egunez: 

2.1. RICHI HAVENS: Handsome Jonhy. 

2.2. RICHI HAVENS:  Freedom 

3. CANNED HEAD: A Change Is Gonna Come. Plano bakarrean egina guztia, plano-sekuentziarik 
luzeena izanik filmean. 

Gauez: 

4. JOAN BAEZ: Joe Hill eta Swing Low Sweet Chariot.13 

5. THE WHO: We’re Not Gonna Take It (69ko udaberrian irtendako Tommy «rock-operatik») eta 
Summertime Blues. 

Egunez 

6. Bikote bati elkarrizketa, belaunaldi gatazka eta bizitzari buruzko filosofiaz. Ondoko kuadroetan 
jendea, biluzik ibiltzeko ardurarik gabe dabilela jendea azaltzen duten lehen irudiak, neska bat 
titiak agerian. 

7. SHA-NA-NA: At the Hop. 

8. Yoga sesioa. 

9. JOE COCKER & THE GREASE BAND With a Little Help From My Friends. Abeslari honen 
ekitaldia Woodstock festibaleko gogoangarrienetako moduan oroitzen da.14 

                                                 
13 Heavy Rock aldizkaria: “Como anécdota, cuando Joan Baez hizo antes de empezar su actuación un discurso 

antimilitarista y en favor de la objeción de conciencia, alguien telefoneó a Roberts (antolatzaileetarikoa zenari) 
diciendo que era del ejército, que había escuchado lo que Joan Baez decía y que si se seguía haciendo apología del 
comunismo en el festival enviaría a la Guardia Nacional. La respuesta de Roberts no pudo ser más explícita: “Fuck 
Off!”.” Heavy Rock Especial, o.c. 7 or. 

14 Heavy Rock Especial: “El triunfo absoluto de Joe Cocker en Donington es algo que ha permanecido en el recuerdo 
de todos los que vieron el festival durante años y años. Una interpretación intensa, llena de feeling, con una banda 
de músicos apoyándole de verdaderos maestros, y algunos momentos, como cuando atacó el “With a Little Help 
From My Friends”, de tal emoción y brillantez, que justifican por lo que siempre se recordará Woodstock de una 
manera tan especial.” Heavy Rock Especial, o.c. 9 or. 
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10. Euri zaparradak, haize indartsua, trumoia, eszenatokia eta jendea bustitzen, plastikoz estaltzen 
gauzak, jende multzoak plastikopean bilduta, jende multzo bat tresna inprobisatuak jotzen, bafle 
eta argifokoen dorreetara igotako jendeari jaits dadin deika, neskak titiak markatzen bustitako 
nikipean, mutilak biluzik, jendea lokatzezko aldapan jolasten irristaka, antolatzailea pozik euriaren 
aurrean jendeak izandako erreakzioaz, helikopteroa, bikote bat belar atzean biluzten. 

11. COUNTRY JOE & THE FISH: Rock and Soul Music. 

Egunetik gauerako trantsizioa egiteko 

12. ARLO GUTHRIE, Coming Into Los Angeles, pare bat aldiz besterik ez da agertzen 
eszenatokian azkenean, segmentu hasieran helikopteroan nola heltzen den eta ondoren nola doan 
eszenatokira ikusten dugu bere kanta entzuten dugun bitartean, eta ondoren beste mota bateko 
irudiak ikusten ditugu: drogen kontsumoa, jende asko marihuana eta antzekoak erretzen, “porrua” 
pasatzen, edo pipa; botilaren bat ere pasatzen da ahoz aho.15 

Gauez: 

13. CROSBY, STILL & NASH: Suite: Judy Blue Eyes. 

14. TEN YEARS AFTER: I’m Going Home.16 

Egunez: 

15. JEFFERSON AIRPLANE: Won’t You Try. 

16. Euriaren ondorio batzuk azaltzen diren sekuentzia, mediku-zerbitzuez mintzatzen da, lekuari 
“disaster area” deitzen zaio, emakume bat negarrez azaltzen da, helikopteroan eramaten dira 
zauritu batzuk, batez ere oinetan zauriren bat egin dutenak. 

17. JEFFERSON AIRPLANE: Uncle Sam’s Blues. 

18. JOHN SEBASTIAN: Younger Generation. Hemen tartekatzen ditu umeen irudi asko, gurasoak 
jaten ematen, ama titia ematen umeari, umeak jolasten. 

19. COUNTRY JOE McDONALD I-Feel-like-I’m-Fixin’-to-Die Rag kantatzen, Vietnam-eko 
gerraren aurkako abestia. Tartekatzen dira hainbat jenderen aurpegiak nola jarraitzen duten abestia, 
une baten jendea zutitu egiten da. 

                                                 
15 Heavy Rock aldizkaria: “Arlo Guthrie era un personaje que llegaba a Woodstock con la aureola de ser algo así como 

el suplente espiritual de Bob Dylan. Su padre, el célebre folk-singer Woody Guthrie fue el ídolo de juventud de 
Bob Dylan y él, aunque con menor fortuna, había seguido sus pasos entrando dentro del mundo de la música como 
actor y cantante. Precísamente en aquellos días se acababa de estrenar una película protagonizada por Guthrie, en la 
que además era responsable de la banda sonora llamada “El Restaurante de Alicia”, toda una oda al espíritu rebelde 
de los años 60 que acabó por convertirse en una película emblemática de la época. Su actuación en Woodstock, en 
el momento más importante de su carrera, se recuerda como una de las mejores del primer día.” Heavy Rock 
Especial, o.c. 7 or. 

16 Heavy Rock aldizkaria: “Ten Years After, merced a su histórica versión de su clásico “Goin’ Home” escribieron otra 
página de oro en la historia del festival, descargando rock fuerte, duro y cañero a raudales, con muchísima entrega, 
fuerza y garra por parte sobre todo de Alvin Lee, quien será recordado también desde entonces como otro de los 
héroes de aquel evento.” Heavy Rock Especial, o.c. 9 or. 
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20. Elkarrizketak, gizon helduak hizketan, batzuk kontzertuaren alde, beste batzuk kontra, gazteak 
lakuan bainatzen biluzik edo erdi biluzik neska zein mutil, poliziari elkarrizketa. 

21. SANTANA Soul Sacrifice abestia jotzen. Danbor jotzaile ta bateria jolearen klimaxa. 
Sekuentziaren azken partean batera azaltzen dira hiru planoz osatzen den pantailan jotzaileak eta 
jendea. 

Gauez: 

22. SLY & THE FAMILY STONE: I Want to Take You Higuer. 17 

23. JANIS JOPLIN: Work Me, Lord. 

Egunez: 

24. Kapeladun batek jateko jendeak zer egin behar duen esplikatzen du. Beste batek arrantxorako 
dei distortsionatua egiten duen tronpeta jotzen du. Jendea janaria hartzen postuetan, beste batzuk 
kanpamenduan beraiek prestatutakoa jaten. 

25. JIMI HENDRIX Voodoo Chile, Star Spangled Banner eta Purple Haze jotzen. Hemen 
tartekatzen dira amaierako irudiak, zelaia ia hutsik eta zabor lokaztuz gainezka, banaka batzuk 
zaborra biltzen eta suteak egiten erretzeko, gazte galdu batzuk zaborren erdian noraezean, bat 
ortozik doa eta aurkitzen dituen zapatilak probatzen ari da, beste bat jezarrita dago, muletak ditu 
ondoan eta sandia bat jaten ari da lagun batekin. Panorama desolatu hau Jimi Hendrix-en kitarraren 
soinu zoli karrankariek betetzen dute. Amaitzeko jendetzaren azken irudiak berreskuratzen dira, 
azken txaloak eta jendea joaten hasita. 

Filmaren abestietan eta gainerako elkarrizketa eta mezuetan ideia nagusia askatasun 
pertsonala da. Askatasun horrek esan nahi du gizarte tradizionalaren balore askoren kontra joan 
behar dela ordezko baloreak aldarrikatuz: askatasun sexuala eta generoen arteko berdintasuna, 
drogen kontsumo librea esperientzia berriak bizi ahal izateko, gerra guztien aurka egon beharra, 
eta guztiaren gainetik bizitza disfrutatzeko dela dioen jarrera. 

14.2.2 Eszena-jartzea 

Film hau Leni Riefenstahl-en Gogoaren garaipena-rekin konparatzeko modukoa da gauza 
askogatik. Besteak beste, film hartan bezala hemen ere filmatzeko garaian egileak egoera edo 
                                                 
17 Antolatzaileek abeslari gehienekin arazorik ez bazuten izan ere, batzuekin bai: “Otra de las anécdotas negativas del 

sábado fue el roce de la organización con Sly Stone. El artista llegó a Woodstock con el pavo muy subido, y para 
empezar, exigió dos roulottes para su grupo, cuando los demás estaban conformándose solo con una. Tardó el doble 
de tiempo que los demás en prepararse y además provocó incidentes muy graves con la organización, pues decía 
que no saldría al escenario hasta que no se encontrase preparado psicológicamente para actuar. Su actuación 
empezó, por tanto, con mucho retraso y provocó que la gente le recibiera de manera muy fria. Además Michael 
Lang (antolatzaileetariko bat) tuvo que enfrentarse personalmente con él y amenazarle con que si no salía a actuar 
inmediatamente, él mismo cogería el micrófono  y le diría a la gente que mientras estaban aburridos esperando, Sly 
Stone se encontraba cómodamente sentado esperando que le viniese la inspiración en su camerino y pasando de sus 
propios fans.” Heavy Rock Especial, o.c. 9 or. 
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egintza estatikoak zituen bere aurrean. Egia da rock abeslariek askotan beren ekitaldiak era oso 
ikusgarrian burutzen zituztela, baina orokorrean egileak bilatu beharra zuen filmari erritmoa eta 
dinamismoa emateko formulak. 

Wadleigh-ek talde bitan zatitu zuen filmaketa ekipoa, batzuek aktuazioak filmatu zituzten, eta 
besteak jendea eta inguruetako eszenak jasotzen saiatu ziren. Filmatzeko moduek adierazi nahi 
diren esanahiekin erabat lotuta datoz. Kameraren mugimendua oso soltea eta librea dela dirudi; 
hori, batez ere, irudi gehienak “kamera eskuan” sistemaz eginda daudenean ikusten da, eta 
zoom-aren zabalketa eta ixketa etengabeak ere areagotu egiten du solturaren inpresioa. 
Muntaketa garaian egileak pantailaren formatoak aldatzeko aukera guztiak aprobetxatzen ditu, 
eta guzti honekin sortzen duen estiloak azken baten filmak zabaldu nahi duen mezurik behinena 
espresatzen du, askatasuna. 

Bestalde jendearen jantziek eta itxurak ere ideia berbera transmititzen dute: mutilak ile eta 
bizar luze ta zaindugabeaz, edo okotzerainoko patilez, neskak zein mutilak zapi bat buruari 
buelta emanda, margo korritudun jantziak, koloregabetu itxurakoak, kapela eta buruko zapi 
gastatuak, arropak dariola “txukun” ibiltzeko inolako ardurarik gabe, jazkera eta orrazketa 
tradizionalaren moldeekin erabat hausten zuten moduak sortuz. 

14.2.3 Egitura 

Film honen forma globala erretorikoa edo pertsuasiboa dela esan beharko genuke, apur bat 
zeharka bada ere. Erretorikoa izateko zenbait ezaugarri bereganatuko lituzke: gazte 
mugimenduen ideiak zabaltzeko balio du, gerraren aurkako ideia, askatasun pertsonalarekin 
lotutako jarrerak, hala esaterako sexu askatasuna eta droga berriekin esperimentatzea, bizitzeko 
era berri baten aldarrikapena. Ideia hauek ez dira agertzen talde edo elkarte baten jabetzako, edo 
izatekotan “mugimendu sozial” batenak lirateke, eta filmean azaltzen denez ideia horien 
zabaltzaile nagusiak abeslariak dira. Beste alde batetik, geroagoko bideo klipen kasuarekin 
konparatuz, eta film honek haiekin nolabaiteko lotura izan dezakeenez geroago ikusiko dugun 
bezala, jendea musikoen produktuak erostera ere bultza dezake, nahiz eta ez litzatekeen hori 
eginkizun zuzena. 

Horrela balitz, filmak garai haietako mugimenduekin sortuko zen kontraesan berbera gordeko 
luke: gizarte kontsumistaren aurka aritu arren beste kontsumismo batzuk bultzatu konturatu 
gabe. Guzti honek filmaren izaera pertsuasiboa dela esatera garamatza. 

Forma orokor hori egitura narratiboaren bidez gauzatzen joaten da. Filmean ez da guztiz 
jarraitzen gertakizunen ordena kronologiko erreala, egileak ordenatu egin ditu elementu 
desberdinak bere beharrizanen arabera. Baina, hala ere, festibalaren prestaketa eta 
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transkurtsoaren kontakizuna burutzen du autoreak: eszenatokia prestatzen, jendea etortzen, 
ekitaldiak, gazteen eta helduen iritziak, gazteak drogak hartzen eta biluzik ibiltzen, euri jasa eta 
ondorioak, zelaia eta bideak lokaztuta eta jendea basatzan irristaka, lakuan bainua hartzen 
biluzik edo erdi biluzik, umeak, jaten, eta amaierako eszena moduan zaborrez betetako kanpo 
desolatua, Jimi Hendrix-en kitarra hotsez. Guztia abeslarien ekitaldiz beteta. 

14.2.3.1 Identifikazioa eta protagonismoa 

Bideo klipetan ohikoa da abeslariarekin identifikatzeko mekanismo narratiboak erabiltzea, 
fikziozko historiak sortuz, horixe da bilatzen dena, bide batez jendea haren kantatzeko artearekin 
miretsita gera daiteke. Woodstock filmean ere badaude abeslariekin identifikatzeko 
mekanismoak, baina hauek ez dira inoiz fikziozko historia bateko protagonistak, errealitate 
batekoak baizik, gizartera mezu berriak dakartzatenak. 

14.2.4 Muntaketa 

Muntaketak baditu zenbait ezaugarri Gogoaren garaipenak dituenaren antzekoak, hemen ere 
“errepikapena eta bariazioak” sistema erabiltzen dela baitirudi orokorrean. Hau ikusteko adibide 
bezala parametro bat hartuz gero, pantailaren konfigurazioa, holako progresioa ikusiko genuke: 
irudi sinpletik multiplera pasatuz, multiplearen barruan bikoitzetik hirukoitzera, eta hauetako 
bakoitzaz eta haien konbinazioaz egileak denetariko ereduak sortzen dituela ikusiko genuke. 
Batzutan tartekatu egingo ditu pantaila osoko irudiak eta bikoitzak, beste batzutan irudien 
tamainu erlatiboak aldatuko ditu, sekuentzia baten tamainu berdintsukoak badira, bestean bata 
zabalagoa eta bestea estuagoa jarriko ditu. Konfigurazioarekin konbinatuz beste parametroak 
edukiko ditu kontuan bariazioak egiterakoan: distantzia, argia, mugimendua. 

Muntaketa funtsean kontinuitatezkoa da, bai jendearen eszenak azaltzen direnean eta bai 
abeslarien aktuazioak. Zenbaitetan muntaketa analitiko sekuentzialaren antza izango du, 
ekintzak (ez pertsonak) errepikatu egingo direlako sekuentzian zehar bata bestearen atzean. 
Horren adibidea da Arlo Guthrie-ren sekuentzian egiten den jendearen tartekaketa, marihuana 
“porroak” erretzen ari direla. Erabiltzen den ardatza batez ere 180koa da, ez da puntua eta 
zirkuluaren eredua jarraitzen. 

Esan daiteke ez dela erabiltzen plano-kontraplanoa ere elkarren atzetik doazen irudien 
muntaketan, ostera uler liteke formula honek pantaila multiplean funtzionatzen duela: taldeko 
partaide desberdinak agertzen direnean, abeslaria alde batera begira eta besteak alderantziz egon 
daitezke, elkarri aurpegia emanez. Hau egiten da, adibidez, The Who, Joe Cocker & The Grease 
Band eta Crosby, Still & Nash-ekin. Beste pantaila multiple batzuetan pertsona berberaren irudia 
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jartzen da alderantziz, aurpegi berdina ikusten dugularik bata ezkerrera begira eta bestea 
eskuinera, Ten Years After-en kasuan bezala. 

Esan bezala orokorrean “errepikapena eta bariazioak” sistema jarraitzen dela dirudi. Ikus 
ditzagun sekuentzia batzuen ezaugarriak eta nola doazen batetik bestera aldatzen.18 

14.2.4.1 Lehen parteko sekuentzien ezaugarri orokorrak 

Lehen parteko ordu bietan dauden sekuentzietan nolako progresio estilistikoa erabiltzen duen 
zuzendariak ikusiko dugu ondoren. 14 segmentu dira, gehienak sekuentzia bat osatzen dute 
baina bik gehiago dituzte, guztira 18 sekuentzia bilduaz. 

Film honek asko erabiltzen duen elementu bat dela ta, pantaila multiplea hain zuzen, arazo 
pare bat sortu dizkigu horrek analisirako: alde batetik, pantaila hirukoitza (batez ere) azaltzen 
denean “planoa” definitzeko zailtasunak agertzen dira (14 sekuentziaz ari garenean azalduko 
dugu hobeto problema), ta egin duguna da “planoa” hiru irudien konbinazioari deitzea, plano 
bakarra bezala funtzionatzen dutelako; baina pantaila bikoitza azaltzen denean, gehienetan irudi 
bakoitzak bere aldetik funtzionatzen du, begia behartuz batetik bestera joanetorrian ibiltzera. Eta 
kasu honetan zein den lerro inportanteena erabaki behar izan dugu. 

Azken honekin lotuta esan behar da pantaila bikoitza erabiltzen duen sekuentzia baten 
ezkerreko lerroa izan daitekeela nagusia, eta beste baten, aldiz, eskuinekoa, eta askotan 
inportanteena zein den jakiteko irizpidea hau izan da, entzuten dugun giro soinuari zein irudi 
dagokion ikustea. Horrela, bi irudi batera dauden horietan elkarrizketa bat entzun dezakegu, edo 
norbait instrukzioren bat ematen, edo dena delakoa kontatzen. Batez ere horrexek indikatu digu 
sekuentzia bakoitzean zein zutabe, ezkerrekoa edo eskuinekoa hartu behar dugun lerro 
printzipaltzat. 

Ondoren filmaren lehen parteko sekuentziak aztertuko ditugu parametro hauetan fijatuz: 
pantailaren konfigurazioa, plano kopurua, zenbat plano-sekuentzia dagoen (plano-sekuentzia 
definitzeko 30 segundutik gorako iraupena izatearen irizpidea erabiltzen dugu film honetan), 
zoom, kamera eskuan eta angelua (behetik ala goitik). Sekuentzia batzuetan inportantzia izanez 
gero gainerako parametroak ere har ditzakegu kontuan. 

1.1 Sekuentzia 

                                                 
18 Bakarrik filmeko lehen partean egin dugu planoz planoko azterketa sistematikoa, izan ere berau ordu bi baino 

luzeagoa izanik muntaketa eredu ugari du, bigarren parteko sekuentzietan aldaketa batzuez errepikatu egiten 
direnak. 
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 CROSBY, STILLS & NASH-en Long Time Gone musika entzuten delarik landa, kanpoko 
etxeak, langileak eszenatokia egiten, jendea zaldi gainean, kotxeren batzuk…, ikusten ditugu. 
Sarrera osoan musikak fondoko soinu bezala funtzionatzen du, eta beste elementu batzuetan 
zentratzen da atentzioa. Tituluarekin egiten diren efektuei dagozkien planoak kenduta 34 plano 
ditu sekuentzia honek. PO da nagusi, 9 planotan ikusten dugu zoom zabaltzen edo ixten, eta 
kamera eskuan edo mugimenduan (zaldi gainean, adibidez) 16 planotan nabarmentzen da. 
¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 1.1 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila sinplea 
Planoak: 34 
Plano-sekuentzia: 1 
Distantzia: 23 PO 
Zoom: 9 
Kamera eskuan: 16 
Angelua: 5 behetik, 3 goitik 

1.2 Sekuentzia 

CANNED HEAT taldearen Going Up the Country musikaz hippie-n kanpamendua, furgoneta 
gaztez beteta, dantzan denden artean. Planoen ezaugarrien artean PO izatea ugariena. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 1.2 sekuentzian  

Ezaugarriak 
Pantaila sinplea 
Planoak: 19 
Plano-sekuentziak: 0 
Distantzia: 11 PO 
Zoom: 0 
Kamera eskuan: 7 

1.3 Sekuentzia 

CROSBY, STILLS & NASH-en Wooden Ships musikarekin kotxe ilarak etortzen gauez, 
faroen argiak, soldaketa lanak egiten eszenatokian. Hasieratik pantaila banatua dugu, plano bi 
azaltzen dira, ezkerrean eta eskuinean, hauxe izanik bereizketa estilistiko nabaria aurreko 
sekuentzietatik. Bi planoko joko horretan ezkerrean azaltzen direnak hartzen ditugu lerro 
printzipaltzat hantxe zentratzen delako batez ere ikuslearen atentzioa, ondoko elementuak 
daudelako: elkarrizketa, hizketak, jendearen parteharketa gehiago. Gauza garrantzizko bat 
muntaketari buruz hau da: pantaila bikoitza azaltzen denean lerro bakoitzaren muntaketa 
independientea da, trantsizioak une desberdinetan egiten dira, eta horrela aldaketak askoz ere 
suabeagoak bihurtzen dira, kontinuitate mota berezia sortuz. 
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¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 1.3 sekuentzian  

Ezaugarriak 
Pantaila bikoitza 
Ezkerrekoa 
Planoak: 12 
Plano-sekuentzia: 2 
Distantzia: guztiak PO 
Zoom: 6 
Kamera eskuan: 1 
Angelua: 1 behetik 
Desenfokea: 2 
Argia: kontrastea 8 

 
 
Eskuinekoa 
Planoak: 14 
Plano-sekuentzia: 0 
Distantzia: 9 PO 
Zoom: 5 
Kamera eskuan: 0 
Angelua: 1 behetik 
 

1.4 Sekuentzia 

Elkarrizketak jendeari, gizon nagusia, emakumea, gaztea, beren iritziak ematen ebentuaz. 
Etxeen aireko ikuspegia, kale batzuk, akanpa-dendaz betetako zelaia, helikopteroa lurrean eta 
abeslariak. Helikopteroak lurra hartzen du, abeslariak irteten dira. Sekuentzia honetan ere 
konfigurazioa denbora osoan plano bikoa da. Irudien arloan aurrekoaren jarraipena denez hemen 
ere ezkerreko lerroa hartzen dugu printzipaltzat. Ezkerreko zerrendako 28 planoetan 
azpimarragarriena da 17 EP daudela, eta zoom-a gehienetan ixten azaltzen da, objektuan 
zentratzeko funtzioaz. Eskuineko lerroan plano askoz ere gehiago dago eta PO da nagusi. 
¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 1.4 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila bikoitza 
Ezkerrekoa 
Planoak: 28 
Plano-sekuentziak: 8 
Distantzia: 17 EP 
Zoom: 8 
Kamera eskuan: 4 
Angelua: 4 behetik 

 
 
Eskuinekoa 
Planoak: 40 
Plano-sekuentzia: 4 
Distantzia: 24 PO 
Zoom: 9 
Kamera eskuan: 8 
Angelua: 5 goitik 

2.1 Sekuentzia 

RICHI HAVENS Handsome Johnny kantatzen. 5 plano bakarrik ditu, 3 luzeak edo plano-
sekuentzia modukoak, eta hauetan PO-etik DP-ra eta alderantziz pasatzen da etengabe zoom-a 
eta kamera eskuan erabiliz. Hemen hasten da bestalde film osoaren ezaugarririk handienetakoa, 
abeslariak beheko angelutik ateratzea. 5etik 4 plano dira horrelako kontrapikatuak. Aipatutako 
ezaugarri guztiak abeslarien ekitaldietan askotan erabiltzen dira, bakoitzean parametroren 
batzuen erabilera berezia eginez beste ekitaldietatik bereizteko. 
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¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 2.1 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila sinplea 
Planoak: 5 
Plano-sekuentziak: 3 
Distantzia: Aldatzen da PO-tik DP-ra 
Zoom: Denetan 
Kamera eskuan: Denetan 
Behetik: 4 

2.2 Sekuentzia 

RICHI HAVENS Freedom kantatzen. Sekuentzia erditik aurrera, gutxi gora-behera, bi zatitan 
banatzen da pantaila, printzipala ezkerrekoa izanik bertan jarraitzen zaiolako abeslariari. Behin 
sartzen du berriro pantaila osoko plano bat jendetzarena. Lerro printzipal honetan, 9 plano-
sekuentzia daude eta gehienetan distantzia hurbila da, aldaketa ugari dagoelarik. 11 planotan 
kontrapikatua dago. Eskuineko lerroan kamera mugimenduak etengabe erabiltzen dira, jendetza 
jasoaz. 
¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 2.2 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila bikoitza erditik aurrera 
Hasierakoak eta ezkerrekoak 
Planoak: 25 
Plano-sekuentziak: 9 
Distantzia: 14 EP, 5 LP 
Zoom: 9 
Kamera eskuan: 7 
Behetik: 11 

 
 
Eskuinekoa 
Planoak: 9 
Plano-sekuentzia: 5 
Distantzia: 7 PO 
Zoom: 6 zabaltzen edo ixten 
Kamera eskuan: 3 
Behetik: 0 

3. Sekuentzia 

CANNED HEAD A Change Is Gonna Come kantatzen. Plano bakarrean egina guztia, hain 
zuzen plano-sekuentziarik luzeena baita filmean, 7’34” iraupenarekin. (Bereziki aztertzen dugu 
plano-sekuentzien atalean) 

4. Sekuentzia 

JOAN BAEZ Joe Hill eta Swing Low Sweet Chariot kantatzen. Sekuentzia honek pantailan 
irudiak okupatzen duen espazioarekin jokatzen du singulartasun estilistikoa bilatzeko. Hasieratik 
abeslariaren figura azaltzen da bakarrik iluminatuta, inguru guztia beltzez duelarik. Ondoren 
aktuazioan erakutsitako diapositiba batzuk bere figurarekin batera azaltzen zaizkigu pantailan, 
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eta horrela sekuentziak diapositiba emanaldi estiloa har dezake une batez. Ondoren bere irudia 
alternatzen ikusten dugu eskuinetik ezkerrera 7 aldiz, beste erdia beltz utzirik. Handik aurrera 
zentratuta ikusten dugu bere irudia, baina gehienetan pantaila osoa okupatu beharrean, marko 
beltzaz inguraturik. Sekuentzia osoan kateatua erabiltzen du, batzutan irudiak luzaroan 
solapatuta ere mantentzen direlarik, eta hauxe da bere ezaugarri nagusietako bat, guztira 21 
plano izanik horietako 16 kateatzen baitira. 4 dira plano-sekuentziatzat hartzeko modukoak. 
Beste ezaugarri nabarmena planoak behetik ateratakoak izatea da, 12 baitira horrelakoak. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 4 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila sinplea baina ia beti osorik okupatu gabe, une batzutan irudia ezkerretik 
eskuinera saltoka. 
Planoak: 21 
Plano-sekuentziak: 4 
Distantzia: 7 EPL, 9 EP 
Zoom: 7 zabaltzen edo ixten 
Kamera eskuan: 2 
Behetik: 12 
Argia: kontraste handikoa gauez delako 
Muntaketa: 16 plano kateatuz 

5. Sekuentzia 

THE WHO We’re Not Gonna Take It eta Summertime Blues kantatzen. Hasierako plano biek 
hautsi egiten dute aurrekoarekin fotograma batzuk kendu eta besteak errepikatuz mugimendua 
guztiz bereizten delako. Gauez filmatua izanik, nabarmenena kolorezko argien kontraste 
indartsuak dira, kamera eskuan behin ere erabili gabe. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 5 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila sinplea 
Planoak: 52 
Plano-sekuentziak: 4 
Distantzia: Distantziaren konbinaketa homogeneoa PO, PA, EP, EPL, eta LP 
Zoom: 12 zabaltzen edo ixten 
Kamera eskuan: 0 
Behetik: 38 
Argia: Uneoro kontraste indartsuak argi gorriaz eta urdinaz 

6. Sekuentzia 

Bikote bati elkarrizketa, belaunaldi gatazka eta bizitzari buruzko filosofiaz. Ondoko 
kuadroetan jendea, biluzik edo erdi biluzik ibiltzeko ardurarik eza azaltzen duten lehen irudiak, 
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neska bat titiak agerian. Sekuentzia erditik aurrera pantaila zatitua, oraingoan fokogunea 
eskuinekoetan jar daitekeela deritzogu hortxe jarraitzen duelako elkarrizketak, eta sekuentziako 
azken irudia pantaila osokoa da. Ezkerreko lerroa, ostera, plano laburragoez osatuta dago, beste 
lerroan hiru baino ez dauden denboran hemen 11 plano ikusten baititugu, guztiak kateatuen 
bidez montatuta. Bestean elkarrizketak jarraitzen duen bitartean lerro honetan jendea ikusten 
dugu, etzanda, gorputza erakusteko ardurarik gabe. Zuzendariak nolabait irudi hauek disimuloz 
bezala sartzen dituelarik muntaketan, hots, itxuraz arreta beste lerroko irudietako elkarrizketan 
zentratzen du, baina ikuslearen “voyeurismoa” aktibatuz beronen begirada ezkerraldeko 
irudietara zuzenduz. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 6 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila hasieran osokoa, gero zatitua 
Ezkerrekoa 
Planoak: 11 
Plano-sekuentziak: 1 
Distantzia: 9 PO 
Zoom: 0 
Kamera eskuan: 0 
Angelua: Beti goitik 
Muntaketa: beti kateatuak 

 
 
Hasierakoak eta eskuinekoak 
Planoak: 7 
Plano-sekuentzia: 6 
Distantzia: Guztiak EP edo LP 
Zoom: Beti zabaltzen edo ixten 
Kamera eskuan: 3 
Angelua: Arrunta 

7. Sekuentzia 

SHA-NA-NA At the Hop kantatzen. Plano asko ditu sekuentzia honek besteekin konparatuz, 
denbora oso laburrean, 43 plano 2’44”tan. 22 planok segundu bat edo gutxiago irauten du, eta 39 
-ia denak- behetik hartutako planoak dira. Oso laburrak direnez, planoak ez du aukera askorik 
ematen zoom-a edo kamera eskuan erabiltzen badu jakiteko. Muntaketan distantziari buruz PO 
eta EP planoak dira konbinaketa nagusia. Guzti honek musikaren gaiarekin kointziditzen du, 
“hop”-aren erritmo azkarrean dantza egiteko deia egiten baitu letrak. Irudien muntaketak asko 
laguntzen dio martxa horri, eta sekuentziak batasun estilistiko partikularra lortzen du horrela. 

8. Sekuentzia 

Yoga sesioa. Irakasleak instrukzioak ematen ditu. 5 plano ditu eta azkenengo hiruretan 
pantaila bikoiztu egiten da, ezkerreko lerroan dagoelarik interes zentro nagusia, hementxe 
jasotzen direlako irakaslearen lekzioak. Hauetan irakaslea agertzen denean LP-a dugu, eta 
besteetan PO. Hasierako hiru planoetan zoom-a zabaltzen edo ixten ikusten dugu. Eta ondoren 
lerro nagusiko plano bat plano-sekuentzia da, irakaslea teknikaren azalpenean luzatzen delarik. 
Beste lerroan, eskuinekoan, 8 plano ditugu, jendea yoga egiten ikusten da. Planoen muntaketan 
konbinaketa LP, EP, PA eta PO ditugu eskuineko lerro honetan. 
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9. Sekuentzia 

JOE COCKER & THE GREASE BAND With a Little Help From My Friends kantatzen. 
Sekuentzia honen muntaketan ezaugarri nagusia da tartekatu egiten duela irudi bakarreko eta 
bikoitzeko pantaila: Lehenengo irudi bateko pantaila eta gero bikoa. Honelako tartekaketa 9 
aldiz egiten du, eta sekuentziaren hasieran eta azkenean biko pantaila errepikatu egiten da bi edo 
hiru aldiz. Bikoa azaltzen denean eskuinekoa hartzen dugu printzipal bezala, hortxe ikusten 
baitugu Joe Cocker-en irudia, bakarren baten ezik. Aldiz, ezkerreko lerroan Cocker laguntzen 
duten beste abeslariak ikusten ditugu. Denbora osoan pantaila osokoan edo zatitutako planoetan 
distantzia laburreko planoak dira nagusi. Ez dago PO-rik. Plano guzti-guztiak daude behetik 
aterata. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 9 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Tartekatu egiten da pantaila osokoa eta 
bikoitza 
Ezkerrekoa 
Planoak: 14 
Plano-sekuentziak: 0 
Distantzia: Gehienak EPL 
Zoom: 3 
Kamera eskuan: 0 
Angelua: Denak behetik 

 
 
 
Osokoak eta eskuinekoak 
Planoak: 23 
Plano-sekuentzia: 3 
Distantzia: Gehienak LP edo EPL 
Zoom: 5 
Kamera eskuan: 1 
Angelua: Denak behetik 

 

10. Sekuentzia 

Euri zaparradak, haize indartsua, trumoia, eszenatokia eta jendea bustitzen, plastikoz 
estaltzen gauzak, jendea multzoka plastikopean bilduta, jende talde bat tresna inprobisatuak 
jotzen, dorreetatik jendea jaisteko eskatzen, neska titiak markatzen bustitako nikipean, mutilak 
biluzik, jendea lokatzezko aldapan jolasten irristaka, antolatzailea pozik jendeak euriaren aurrean 
izandako erreakzioaz, helikopteroa, bikote bat belar atzean biluzten. Lehen plano biak izan ezik 
besteetan pantaila bikoitza. 

  - Eskuin lerroa da garrantzizkoena hementxe dagoelako elkarrizketa labur bat, eta ondoren 
jende batzuen musika sesio inprobisatua paluz eta edonolako tresnaz, 38 plano daude hemen, 9k 
30 segundu baino gehiago irauten dute, 22 PO, 9 zoom, 4 planotan kamera eskuan nabarmen. 

- Ezkerreko lerroan plano gehiago dago, laburragoak direlako, 59 plano, 6 dira 30 segundu 
baino luzeagoak, 18 zoom zabaltzen edo ixten, 21 kamera eskuan nabarmen, jendea dantzan eta 
lokatzean labankadaka azaltzen den planoetan batez ere. 
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¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 10 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila bikoitza 
Ezkerrekoa 
Planoak: 59 
Plano-sekuentziak: 6 
Distantzia: 34 PO 
Zoom: 18 zabaltzen edo ixten 
Kamera eskuan: 21 
Angelua: 12 behetik, 7 goitik 

 
 
Eskuinekoa 
Planoak: 38 
Plano-sekuentzia: 9 
Distantzia: 22 PO 
Zoom: 9 
Kamera eskuan: 4 
Angelua: 9 behetik, 3 goitik 

11. Sekuentzia 

COUNTRY JOE & THE FISH Rock and Soul Music kantatzen. Bakarrik 3 plano lerro 
printzipalean, haietako bat 30 segundu baino luzeagoa. Behin pantaila bikoitza. Zoom-ak, 
kamera eskuan, panoramikak ezkerrera eta eskuinera barridoak sortuz, desenfoke-enfoke efektua 
ere bai. Distantzia guztien konbinazioa eta angelua behin oso behetik. 

12. Sekuentzia 

ARLO GUTHRIE, Coming Into Los Angeles. Sekuentziaren hasieran zuzenean pasatzen da 
Country Joe-ren ekitalditik Arlo Guthrie-renera. Abeslaria pare bat aldiz besterik ez da agertzen 
eszenatokian gauez, hasieran helikopteroan helduta segidako jasoketak ikusten ditugu bere kanta 
“off-ean” entzuten dugun bitartean. Agertzen denean bera bakarrik ikusten dugu kitarraz, 
aparteko mugimendurik egin gabe, eta dirudienez horregatik editoreak beste irudi batzuk 
tartekatzen ditu bere drogei buruzko kanta entzuten den bitartean (Editoreak jokabide berbera 
jarraitzen du eszenatokian ikusgarriak ez diren abeslariekin, Joan Baez, edo John Sebastian-en 
kasua da). 

Tartekatzen diren irudiak hauek dira: jendea drogak kontsumitzen ikusten da, jende asko 
marihuana eta antzekoak erretzen eta “porrua” pasatzen, edo pipa, botilaren bat ere pasatzen 
ahoz aho. Muntaketan nabarmentzekoa da nola egiten den eskuz esku objektu horien pasaketa, 
gauza inportanteak konpartitzearen errituala adierazten dutenak. Hori dela ta behetik ateratako 
plano oso gutxi dago, adibidez, sekuentzia honetan. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Irudia Woodstock filmeko 12 sekuentzian 

Ezaugarriak 
Pantaila sinplea 
Planoak: 37 
Plano-sekuentziak: 0 
Distantzia: Gehienak EP, EPL eta LP 
Zoom: 0 
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Kamera eskuan: 0 
Angelua: 8 behetik 

 

13. Sekuentzia 

CROSBY, STILL & NASH Suite: Judy Blue Eyes kantatzen. 29 plano, 4 plano-sekuentzia, 
plano guztiak behetik bat izan ezik, gauezko ekitaldia izanik kontrasteak eta siluetak nahiko 
ugariak, argi gorrizko kontrasteak azkenerantz, 7 kateatu, plano gehienak EP, EPL eta LP. 
Pantailan irudi bat eta bikoen arteko konbinaketa ugari, noizbait hiru ere bai. Zoom ixten bi aldiz 
bakarrik, kamera eskuan behin ere ez. 

14. Sekuentzia 

TEN YEARS AFTER I’m Going Home kantatzen. Estilo aldetik gauzarik azpimarragarriena 
zera da, planoa definitzeko hemen erabili behar den irizpidea. Izan ere, gehienbat pantaila 
bikoitza edo hirukoitza bada ere, “planoa” irudi desberdinen konbinaketatik sortutako emaitzari 
deitu beharko genioke. Ikuslearen begia ez doa irudi horietako batetik bestera, denen artean 
sortutako forma berezia kaptatzera baizik. Joko horrek haustu egiten baitu irudien 
“errepresentazionaltasunarekin”, eta “abstraktuak” bilakarazten ditu, haien plastizitatea eta 
mugimenduen nahasketa aprobetxatuz. 

Arazoa da holako konbinazioan non egin “plano” batetik besterako etena, eta jarraitu dugun 
irizpidea bi edo hiru irudi horietako luzeena hartzea izan da, hots, bi edo hiru irudiok batera 
ebakitzen ez direnez, beti dago bat egileak luzaroago mantendu duena. Horren arabera 16 “plano 
abstraktuz” osatuko litzateke sekuentzia. Horietako 6 bikoitzak dira, eta beste 10 hirukoitzak. 
Hementxe legoke hain zuzen filmaren lehen partean bigarren “plano-sekuentziarik” luzeena, 385 
planoaz ari gara eta 4’55” irauten du. (Ikus gehiago plano-sekuentzien atalean). 

Ia sekuentzia guztia hurbileko distantziaz egina da: EP, EPL, LP, eta DP. Esandako guztiaren 
ondorioz sekuentzia honetan gauza adierazgarriena da biko eta hiruko irudien konbinazio, eta 
mugimendu erritmiko, eta simetrien bidez, sortzen den efektu estetiko berezia, geroago 
zabalduko ziren bideo musikal batzuen estiloarekin zerikusi handia izan dezakeena. Argi 
kontrasteak ere ugariak dira. 6 alditan behintzat nabaritzen da zoom-aren erabilera. 
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14.2.4.2 Ezaugarri orokorrak 

14.2.4.2.1 Planoen iraupena 

Filmaren lehen parteak 2:08’20” irauten du, eta 398 plano ditu (pantaila bikoitza eta 
hirukoitzetan bakarrik lerro inportanteeneko planoak hartu ditugu kontaketa hau egiteko). Batez 
beste planoek 19,3 segundu irauten dute, eta gure ikerketan planorik luzeenak dituen filma da 
hau, Fred Wiseman-en Ongizatearen hurrengo. Hala ere, datu honekin ez da pentsatu behar 
filmak erritmo lasaia ta kalmotsua, kontenplatiboa duenik, ze ondoren aipatuko ditugun 
ezaugarri guztiengatik erritmo handikoa baita. 

14.2.4.2.2 Pantailaren konfigurazioa 

Filma formato zabalean filmatuta dago, baina editoreak formato horrekin joko asko egiten du 
postprodukzioan. Batzutan irudiak pantaila osorik betetzen du, beste batzuetan txikiago agertzen 
da, marko beltzaz inguraturik, eta modu askotara zentratuta agertzen da planoa, batzutan erdian, 
besteetan albo bat okupatzen. Askotan pantaila multiplea da, bikoitza edo hirukoitza. Irudi 
multiple hauek ere era askotara azaltzen dira: formato zabaleko bi, goian eta behean franja beltz 
zabalekin, edo eskuinekoak pantaila zati handiagoa okupatuz, edo alderantziz; beste askotan hiru 
irudi azaltzen dira, batzutan tamainu berdintsuko espazioa okupatzen, edo espazio desberdinak; 
hiru irudi hauek elkarren zati bat solapatuz ere azaltzen dira zenbaitetan. 

Ez dira kasu berdinean erabiltzen bi edo hiru irudiak, ekitaldi musikaletatik kanpora ez da 
inoiz erabiltzen hiruko multiplea, aldiz aktuazioetan denetariko jokoak egiten dira, abeslari edo 
talde bakoitzarekin estilo desberdina sortuz. 

14.2.4.2.3 Mugimendua 

Denborarik gehienean, batez ere aktuazioetan, filmaren edizioa dago eginda mugimendua eta 
erritmo handiaren efektua sortzeko. Horretarako zoom eta kamera eskuan etengabe erabiltzen 
dira hainbat sekuentziatan. Kamera eskuan erabiliz geratu gabe egiten dira panoramikak, gora ta 
beherako mugimenduak eta gainerakoak. Hau, batez ere, gertatzen da abeslarien ekitaldia 
ikusgarria denean, hots, oso “rockeroak” diren batzuekin eta egunez bada. Horretan 
nabarmentzen dira Richi Havens, Canned Heat, eta Country Joe & The Fish. Zoom-a, aldiz, 
egunezko zein gauezko ekitaldietan erabiltzen da, eta abeslari mota guztiekin: Joan Baez, The 
Who, Country Joe & The Fish. 
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14.2.4.2.4 Distantzia 

Abeslarien ekitaldietan gehienbat plano hurbilak erabiltzen dira, eta zenbait aldiz konbinatzen 
dira horiek plano orokorren kopuru inportantearekin. Ekitaldiak barik jendearen sekuentziak 
direnean gehienbat PO erabiltzen da, baina elkarrizketak azaltzen direnean hurbildu egiten da 
distantzia. 

14.2.4.2.5 Angelua 

Esan daiteke badagoela parametro bat abeslarien ekitaldi guztietan berdintsu erabiltzen dena, 
eta hori angelua da. Joera indartsua dago behetik ateratako planoak erabiltzeko. 

14.2.4.2.6 Muntaketaren bidez bereizi 

Ikusi dugun bezala parametro horien erabilera desberdinaz diferentzia estilistiko nabarmenak 
egiten dira sekuentzia batetik bestera. Muntaketan aipagarria da abeslarien sekuentziak nolako 
irudiz osatuta dauden ikustea ere: Ekitaldi askotan sekuentzia osoa abeslarien irudiez eginda 
dago, eta hau batez ere “rockeroen” kasuan gertatzen da. Aldiz, gehiago badira “kantautore” 
modukoak, talderik gabe bakarrik aktuatzen dutenak, irudi aldetik ez dira gertatzen hain 
ikusgarriak, eta orduan editoreak haien musikarekin lotura duten irudiak tartekatzen ditu, musika 
“off-ean” erabiliz, Arlo Guthrie-rekin bezala. (Bigarren zatian gauza bera egiten da John 
Sebastian-en jardunean, Younger Generation kantatuz umeen irudiak azaltzen direnean). 

Ondoren filmean asko erabiltzen den elementu baten adibide batzuk aztertuko ditugu 
sakonago. Plano-sekuentziez ari gara. 

14.2.4.3 Plano-sekuentziak 

Filmean plano-sekuentzia asko dago, eta hau kamaren mobilitate handiaren emaitza da. 
Filmatzaileek ekintza osoak jarraitzen dituzte erreportarien estilora, eta gero muntaketan ere 
editoreak askotan oso luze utzi ditu, ebaki gabe. Luzeena Canned Head musika taldearen 
ekitaldia osorik jasotzen duena da, (7 minutu t’erdi luzerakoa). Filmaren lehen partean badaude 
70 plano minutu erditik gorakoak. Beraietako dozena batek minutua gainditzen du. Ondoren 
lehen parteko bi plano-sekuentziarik luzeenak aztertuko ditugu banan banan, bata ta bestea oso 
desberdinak baitira. 

14.2.4.3.1 Canned Heat-en ekitaldiaren plano-sekuentzia 

Lehen parteko 48. minutuan hasten da planoa, eta zenbait parametro aintzat hartuta, 
kameraren ikuspuntua erabat aldatzen dutenak, gutxienez 27 azpiplano badituela kontsidera 
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daiteke. Ondokoak dira plano-sekuentzia honetan gehien erabiltzen diren parametroak eta dituen 
ezaugariak: 

- Denbora osoan kamera eskuan dela egina dago, beraz mobilitate oso handia du, 
panoramikak ezkerrera, eskuinera, panoramika bertikalak gora eta behera, garabi mugimenduak, 
travelling efektuak, eta kameraren balantzeo erabatekoak egiten dira objektua hankaz gora jarriz. 

 - Ez ba behin ere erabiltzen zoom-a, eta hau nabarmentzekoa da elementu hau sarri 
erabiltzen duen film honetan. 

- Azpiplanoak sortzen dira panoramiken edo antzeko mugimenduen bidez pertsonaia batetik 
bestera joaten denean, taldea abeslariak, hiru kitarrajolek eta bateriak osatzen baitute. Abeslaria 
da gehien agertzen den kidea, berau izanik lehen planoan eta erdiko plano laburretan jasotzen 
den bakarra. 

- Angular handia erabiltzeak zenbait unetan irudia apur bat deformatzen du, hori gertatzen da 
aurpegia hurbiletik hartzen denean, eta kitarra ere oso hurbiletik, beronen asta-muturrak 
esajeratu handiak azaltzen direlarik planoan. 

- Denborarik gehienean behetik aterata daude taldekideen azpiplanoak. Abeslariaren kasuan 
oso kontrapikatuan hartzen denean bai erdiko plano laburretan eta bai erdiko planoetan izugarri 
nabarmentzen da bere lodiera. 

- Gertakizunen batek erraztu egiten du ekitaldi osoa plano-sekuentzian azaltzea, adibidez une 
batez “espontaneoa” ere hurbiltzen zaio abeslariari eta zigarroa lapurtzen poltsikotik. Taldea 
ondo portatzen da filmatzailearekin, abeslariak begirada barregarria ere botatzen dio kamerari, 
eta bestalde editoreak ez du ardurarik eszenatokian dauden beste filmatzaileak irudian agertzen 
badira. 

14.2.4.3.2 Ten Years After-en ekitaldiaren plano sekuentzia 

Plano hau guztiz desberdina da aurrekotik, esan dugun bezala “plano-sekuentzia 
abstraktutzat” har daiteke. Irauten duen ia bost minututan bideo klip batzuen moduekin lotzekoa 
izan daitekeen pantaila multiplean azaltzen da. Hiru irudi desberdin azaltzen zaizkigu 
horizontalean, batak bestea apur bat solapatzen dutelarik. Gorago esan dugun bezala une 
bakoitzean sortzen duen efektua hiruren arteko konbinazioaren emaitza da, begiradak hirurak 
batera jasotzen ditu. 

- Esan dugu hiru plano daudela elkarrekin hemen. Ezkerreko irudiak eten bat du (plano 
aldaketa) 2’07”-ra, aldiz beste biek etenik gabe irauten dute denbora osoan, edo etenik badute, 
ikusleak ez nabaritzeko moduan montatuta daude. 
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- Gauezko irudiak direnez kontraste handia dute, beltza da fondoa askotan. Horrexegatik dira 
detailea eta lehen planoa nagusi. 

- Hala ere, une batzuetan bakoitzean aldaketa gogorrak egiten dira, gehienbat zoom-aren 
zabalketa eta ixketa oso azkarrei esker, eta panoramika oso azkarrak ere egiten dira, barrido 
antza hartzen dutenak. 

- Fijatzen bagara hiru irudietako edozeinetan gertatzen diren aldaketa hauetan 26 “azpiplano” 
bereiz litezke, irudi konbinazio oso desberdinak sortuz. Une askotan azaltzen da hiru irudietan 
abeslaria, adibidez LP-an alboetan, askotan irudi berbera buelta emanda, eta erdian EP-an, edo 
alderantziz. Beste batzutan konbinazioa hau da: alboko irudi bietan kitarraren asta-muturraren 
DP-ak alderantziz jarrita, eta erdian abeslaria EP-an, joko estetiko bitxiak sortuz. Planoan 
askotan azaltzen zaigu urte batzuk geroago bideo klip-etan erabiliko den ohiko formula bat: 
abeslariaren multiplikazioa. 

14.2.4.4 Musiken letrak 

Rock estiloaren erakusketa aparta izatetik aparte garrantzizkoak dira askotan abeslariek 
kantatzen dituzten letren esanahiak. Ondoren azpimarratuko ditugu batzuk: 

1. CROSBY, STILLS & NASH, Long Time Gone. Zerbait gertatzen da, egunsentiari itxaroten 
gaude, gizarte berriari. 

2. CANNED HEAT, Going Up the Country. Hiritik noa, tentsioak atzean utzita, lurralde berrira, 
paradisura, urak ardo gustua duen tokira. 

3. CROSBY, STILLS & NASH, Wooden Ships. Nor ote naiz ni?, libre eta ardurarik gabe egurrezko 
untziak bezala ibili nahi dut. 

4. RICHIE HAVENS, Handsome Johnny. Historiaren bataila-zelaietan dabil Johnny, beti gerran, ez 
ote dira gerrak inoiz amaituko? 

5. RICHIE HAVENS Freedom. Askatasuna, familia. 

6. CANNED HEAT, A Change is Gonna Come. Aldaketa dator, askatasuna, lagun onak edukitzea 
zer gauza handia den, maitasunaren bila noa. 

7. JOAN BAEZ, Joe Hill. Langileriaren borrokaren omenez, lider erahila gogoratuz. (Joe Hill 
suediar jatorria zuen sindikalista izan zen. 1915ean Utah-n exekutatu zuten). 

8. JOAN BAEZ, Swing Low Sweet Chariot. Abesti erlijiosoa eta seaska kanta. 

9. THE WHO, We’re Not Gonna Take it (Pertsonaia itsu eta gormutu bati egindako Tommy diskotik 
hartuta). 

10. THE WHO, Summertime Blues. Gazteriaren belaunaldi arazoak, ez didate uzten zitara joaten 
lanegin behar dudalako, ezin dut botorik eman. 
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11. SHA-NA-NA, At The Hop. Hop-aren erritmo berrian dantzatzeko deia. 

12. JOE COCKER & THE GREASE BAND, With a Little Help from my Friends (Beatles-en 
abesti baten bertsioa). Lagunekin gauza handiak egin litezke, kidegoari omenaldia. 

13. COUNTRY JOE & THE FISH, Rock and Soul Music. Marihuanari kanta. 

14. ARLO GUTHRIE, Coming into Los Angeles. Drogei buruzko abestia. 

15. CROSBY, STILLS & NASH, Suite: Judy Blue Eyes. Maitasun eta bikote arazoak. 

16. TEN YEARS AFTER, I’m Going Home. Maitasuna, sentsualitatea, erritmoa, martxa. 

17. JEFFERSON AIRPLANE, Won’t You Try. Esperientzia berrietarako prest egoteko deia, gauza 
berriak, droga berriak, maitasunerako garaia da. 

18. JEFFERSON AIRPLANE, Uncle Sam’s Blues. Vietnam-eko gerraren aurka. 

19. JOHN SEBASTIAN, Younger Generation. Belaunaldi berri txikiari abestia, belaunaldi gazteak 
beti zaharraren aurka joan beharko duenaren ideia. 

20. COUNTRY JOE McDONALD, I-Feel-like-I’m Fixin’-to-Die Rag. Vietnam-eko gerraren 
kontra. Kasu honetan azpitituluak ere jartzen zaizkio ikusleari, kanta ditzan, agian nolabaiteko 
inplikazioa adieraziz. 

21. SANTANA, Soul Sacrifice. Erritmo berriak, mundu latinoarekin konexio handiagoa dutenak. 

22. SLY & THE FAMILY STONE, I Want to Take You Higuer. Martxarako deia, 
sentsualitatearekin. 

23. JANIS JOPLIN, Work Me, Lord. Bakardadea, plegaria Goikoari, maitasunak (gizonak) ihes ez 
joateko eskaria. 

24. JIMI HENDRIX, Voodoo Chile. “Vuduaren semea naiz”, magia, sorgindua nago, beste mundu 
batekoa naiz. Star-Spangled Banner. Amerikar banderari himno joketa distortsionatua kitarraz. 
Purple Haze. Ez dakit zer gertatzen zaidan, ez dakit zorionekoa ala zoritxarrekoa naizen. 

20. CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG, Woodstock. Handiak gara, bizitza ikasteko da, zerbait 
berria nahi dugu, askatasun bila joan. 

Zenbait esanahi azpimarra daitezke: norberaren autoerrealizazioa, maitasuna, askatasun 
sexuala, drogen bidezko esperientzia psikodelikoak, gerraren aurkako deiak, langileriaren 
gorazarrea, mundu berria eraiki nahi, hiria utzi ta naturara itzuli nahi, lagunartearen goramena. 

14.2.4.5 Elkarrizketen atal batzuk 

Ondoren azalera aterako ditugu jendearen zenbait adierazpen, filmaren esanahiez jabetzeko 
interesgarriak izan daitezkeenak. 

1.1. sekuentzia 
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- Hasieran eskualde hartako adin helduko biztanle batek egiten du aurkezpena, esanez, “oso handia 
izan zen, zeozer harrigarria ikusiko duzue...” 

- Michael Lang antolatzaileari elkarrizketa: “Gauzarik neketsuena burokrazia da...” Canned Heat-
eko abeslariak “off-ean” dio: “Desio bakarra daukat, piz egitera joan nahi dut...” 

1.4. sekuentzia 

- Gizon nagusiak hau dio: “Gainezka eginda gaude, saiatzen gara ahal dugunik eta ondoen 
eramaten.” 

- Emakume bat: “Ejerzito batek herria inbaditu balu bezala da.” 

- Gizon batek galdetzen dio gazte bati, “¿Zergatik deitzen diozue freak zeuen buruari? 

- Gazteak: “Bada, horrela sentitzen garelako. 

- Gizon bat: “Komertzialki aukera handia da eskualde honentzat”. 

- Emakumea: “Jende zoragarria da.” 

- Gizona: “Gure arazorik handiena jende hau elikatzea da. Negozioa topera igo da.” 

- Gazte betaurrekodun bizarduna: “Bibliako eszena da, epikoa.” 

Tipo bi hizketan, batak dio ezin dela kontrolatu honelako jendetza, besteak esaten dio baietz, 
autopistan ez dutela pasatzen uzten txartelik ez daukana, Hegoamerikan zer sistema erabiltzen 
duten txinaurriak geratzeko kontatzen du. 

Michael Lang-ek dio berrehun mila lagun inguru etortzea itxaroten dutela eta gastua bi milioi 
dolarrekoa dela. Elkarrizketa berari: 

- “Zer dute musikoek jendearekin komunikatzeko?” 

- Lang: Musika. Orain letrak eta musika konprometituago daude gizartearekin lehen baino.” 

- Entrebistatzailea: “Nahi dut, musikaren esanahia adieraz dezazun.” 

-Lang: ”Bada orain zer pasatzen ari den kontatzen du, entzuten baduzu erritmoa, letra, orduan 
ulertuko duzu zer pasatzen den kulturarekin.” 

- Entrebistatzailea ekipokideei, bat-batean ezaguna pasatzen da bere aurretik: “Hau da nahi dudana, 
Michael-en plano batzuk, jendez inguraturik, kauen zotz! pasa den astean deitu nahi nizun...! 

- Lang: “Helikopteroa alkilatu behar dut, bideak bloketatuta gera daitezen beldur naiz.” 

- Antolatzaile taldeko mutila, Woodstock-eko kamisetaz: “Mesedez belar gainetik joan...” 

- Artie Kornfeld: “Dena ondo, bibrazioak ikaragarriak dira.” 

- Mutil bizarduna: “Marihuana, «A» froga.” 

- Hindua: “Indian hau ez lukete sinestuko. Han amerikar gazteei buruzko oso ideia desberdina 
dago: denak ondo jantzita, korbataz...” 

- Altabozetik: “Informazio bat jaso dut, nahiz eta apur bat eszeptizismoz hartu beharrekoa dela 
iruditzen zaidan: hemendik dabilen azido marroia ez da onegia. Sujeritzen da ez hartzeko, baina 
zeuen tripia da, oseake zeuek ikusi. Baina mesedez, izan gogoan oharra, ados?” 
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Antolatzaileak erabakitzen ari dira debalde sartzen utzi ala ez (Joan egiten dira kameraren aurretik, 
Michael Lang-ek esaten die inguruko beste biri, “etorri hona”). Ondoren altabozetik abisu bat 
entzuten da “off-ean” pantailako irudi bikoitzetako baten, bestean hiru antolatzaileen irudia ikusten 
dugularik hizketan ari direla. 

 - Altaboza: “Hemendik aurrera kontzertu honetarako sarrera dohainik da (...) Honek baita ere esan 
nahi du kontzertu hau babesten dutenak galera handiak dituztela. Erabateko egia da, esajeratu 
gabekoa.” 

- Altabozetik “off-ean”: “Nekazari Granjakoa naiz. Gure zentrora LSDarekin arazoak izan 
dituztenak heltzen ari dira, eta handik ordu erdira mediku eginda daude, beraiek egon diren bezala 
dauden beste batzuei laguntzeko prest. Esan da hemendik dabilen azidoa benenoa dela, ez da 
horrela, kalitate txarrekoa da, gaizki elaboratua. Beraz benenoa hartu dutela uste dutenentzat, ez da 
hola. Esperimentatzeko gogoa baduzue dosi erdia hartu bakarrik. Eskerrik asko.” 

- Kitarradun anbulantea: “Oria da kolorea, maitasunarena...” 

- Neska taldea indiarren jantziez, margarita bat hartuta petaloak banan banan kentzen: “Maite nau, 
ez nau maite...” 

4. sekuentzia 

- Joan Baez hizketan lagun batzuekin: “Oseake, aktuazioen ordena kaosa da...” 

6. sekuentzia 

Bikote bati elkarrizketa. Beraiek diotenez batera dabiltza, komuna baten bizi dira elkarrekin, baina 
libre daude. 

- Neska: “Ondo ezagutzen dut Jerry, bera maitatzen ikasi dut, baina hau egoera estupendoa da ze 
ohera ta batera joaten garen arren libre sentitzen naiz, ze ez gaude konprometituta, ezta 
maiteminduta edo antzeko gauzarik ere.” 

- Elkarrizketatzailea: “Ondo konpontzen zara zure gurasoekin?” 

- Neska: “Haiekin komunika naiteke neurri baten. Orain dela urte bi joan nintzen etxetik, eta 
hasieran oso gogorra izan zen, baina orain hasi dira onartzen. Oso gogorra da haientzako naizen 
bezala onartzea. Egia esan ezin dut haiekin ezer garrantzizkoz hitz egin; ze haiek ezin dute ulertu. 
Nire amak asko sufritzen du konbentzituta dagoelako infernura joango naizela. Baina nik ezin dut 
ezer egin konbentzitzeko, ez dudala gauza horietan sinesten.” 

- Mutila: “Nire aitak galdetu zidan ea komunisten kanpoan edo nengoen. Nik ulertzen dut, ze berak 
emigratu egin zuen hona posizio ekonomiko hobea lortzeko, eta ni errazago bizi ahal izateko. 
Esaten dit, ¿zergatik ez duzu bizi nahi beti bezala, gauza asko daude balioa dutenak. Baina balore 
hori bakarrik beraren ustez existitzen da. Hala ere, nahikoa jakituria du naizen bezalakoa izaten 
uzteko. (...) Orain drogena eta guzti hori artifiziala iruditzen zait, Vietnam-eko gerraren aurkako 
mugimendua, gizaki bat naiz, ez zaizkit aldaketa masiboak gustatzen, zorakeria masibora 
daramatelako, bakarrik nahi dut neu izatea, librea izan neure barruan, bizitzaz gogoeta egin (...) 

- ¿Zer uste duzu politikoez? 

- “Ez dut haien botererik behar bizitzeko, ondo nago besterik gabe hementxe jezarrita, ez dut 
presidentea izatera heldu beharrik... Jendea oso nahastuta dago, eta uste dute hemen aurkituko 
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dutela egon ez dagoena, orduan erantzun baten bila datoz. Baina ez dago erantzunik. Jendeak hona 
etorrita pentsatzen du zerbait aurkituko duela, oreka bere bizitzetan. Nire ustez jendea oso galduta 
dabil.” 

- Hindua mikrofonoz: “Mahatma Gandhi-ren ilobarekin bildu nintzen eta esan nion: Amerika the 
whole bilakatzen ari da, Amerikak mundu osoari laguntzen dio alde materialean, baina heldu da 
garaia Amerikak munduari alde espiritualean laguntzeko ere.” 

10. sekuentzia 

Euri zaparrada hastekotan da. 

- Altabozetik “off-ean”: “Elektrizitate arazoren bat badaukagu lasai egon. Egon lasai jezarrita. 
Besarkatu ondoan daukazuen pertsona. Urrundu dorreetatik, ezin dute pisu gehiago jasan. (...) 
Kontzentratuko gara eta kantatu, “euririk ez...” Lasai egon, mikrofonoak deskonektatuko ditugu, 
Jainkoak benedika zaitzatela, eta kontuz dorreekin.” 

- Jendeak leku baten kanta bat inprobisatu du, “bakea, bakea, bakea...” 

- Artie Kornfeld: (erabat hunkituta) “oso emozionantea da, hau gauza kruziala da...” 

- Michael Lang: “Akuario aroaren lehen demostrazio publikoa hauxe da.” 

- Altabozetik “off-ean”: “Arratsaldeko prebisio meteorologikoa hauxe, ekitaldiak noiz behinka, 
noiz behinkako euri artean.” 

- Artie: “Norbaitek zioen hau dela bigarren hiri populosoena New York-eko Estatuan. 300 mila 
lagun bizi izan dira elkarrekin, bakean, elkar maitez.” 

- Michael: “Belaunaldi hau oso desberdina da aurrekoetatik. Begira nola funtziona dezakegun, 
poliziarik gabe, pandilarik gabe, honela frogatzen da posible dela.” 

- Artie: “200 mila lagunek ordaindu dute sarrera. Hau posible izan da bihotza jarri duten pertsona 
guzti horiengatik, guk hau egin genezan. 

- Galerarik izan duzue? 

- Artie: “Ez da erraza termino horietan pentsatzea honelako gauza batekin. Alde finantzierotik 
desastrea izan da, baina hau ezin da diruz ordaindu, jende hau elkarrekin komunikatzen da. 
Aldaketa handia gertatu da nire barruan egun hauetan.” 

- ¿Zer aldaketa? 

- “Bada ulertzen hastea zer den bene-benetan garrantzizko.” 

12. sekuentzia 

- Arlo Guthrie: “Lehen musikoak kitarra hartuta bueltaka genbiltzan, ematen zigutena jasoaz. Orain 
New York-eko autopista blokeatuta dago.” 

16. sekuentzia 

Jendea telefonoz hitz egiten, gurasoekin, amarekin, ondo daudela esanez. 

- Altabozetik “off-ean”: “45 mediku dohainik ari dira lanean festibal honen izpiritua konpartitzen 
dutelako.” 
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- Mutil bat: “Ejerzitoa lan handia egiten ari da. Batzuk txerriak-eta deitzen diete, baina hori ez 
dago ondo, lan handia egiten derautze.” 

- Altabozetik “off-ean”: “Jack Maylan doktorea, behar zaituzte, sutura ekipo osoa ekarri, erditze 
bat atenditu behar duzu.” 

- Altabozetik “off-ean”: “Marilyn Cohen, Gren-ek nahi du berarekin bil zaitezen informazioan, 
zurekin ezkondu nahi du eta.” 

Kapeladun gizon bat ikusten da informazioko neskarekin hizketan, astelehenean North Carolina-n 
egon behar duela, eta ea zer egin dezakeen. Neskak azaltzen dio dena dagoela itxita, autopista 
blokeatuta eta gasolindegiak hustuta, eta ebakuazio bat montatzekotan direla. Emakume bat 
negarka ari da, “hemendik joan egin behar dut, jende gehiegi dago.” 

- Informazioko neska: “30 ordu daramatzat hemen gutxienez.” 

- Speed hartu duzu? 

- Neska: “Ez, ez dut ezer hartu. Ezin da sinestu ere egin nolako tipoak pasatzen diren hemendik. 
Atzo etorri zitzaidan bat, eta esan, «haserrea gorria bada eta inbiria berdea, zeloak zer koloretakoak 
dira?», eta nik erantzun, «ba zeloak ere berdeak izango dira, ze badute inbiriaren antzik», «sinestu 
ere ezin da egin» eta joan zen. Beste batzuk etortzen dira eta eskatzen digute beren lagunei 
megafoniaz deitzeko, bidaia txarren bat egiten ari direla ta. Neuk ere ez dakit nondik dabilen nire 
ahizpa. Galdu egin dut, meskalina hartu zuen.” 

18. sekuentzia 

- John Sebastian eszenatokian, kantatzen hasi orduko: “Chip-ek esan dit badagoela tipo bat bere 
emazteak ume bat izan duena. Eta horrek pentsarazten dit hau familia handi baten modukoa dela. 
Hau zuretzat eta zure emaztearentzako doa. Ume hori fantastikoa izango da.” 

20. sekuentzia 

Jende nagusien iritziak 

- Kotxea konpontzen ari den gizon nagusia, emaztea ondoan: “Guzti hau desastre nazkagarri bat 
besterik ez da. Gure basoan daude, eta ez genuen alkilatu ere egin, eta hor daude inolako 
eskubiderik gabe. Niretzat desastrea da. Belarraren bigarren mozketa galdu dugu. Esnearen 
kamioia ezin izan da heldu eta bota egin behar izan dugu. 

- Tabako saltzaileari galdezka: ¿zenbat irabazi duzu? 

- “Ez dakit, ez dut izan kontatzeko astirik ere.” 

- ¿Beste festibale bat egiteko prest egongo zinateke? 

- “Bai, nola ez ba.” 

- Granjeroek ez lukete gauza bera esango. 

- “Bueno, hori diskutigarria da.” 

- Adin helduko gizon bat: “Jakin genuen jende guzti hau jatekorik gabe zegoela, janaria eskatu 
ziguten eta hori egin dugu. Nik uste dut gosez dauden neska-mutilei lagundu egin behar diegula. 
Jende ona iruditzen zait.” 
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- Beste gizon bat: “Honek ez zuen gertatu behar. Denak daude euforiko, marihuana erreta.” 

- Hirugarren gizon bat: “¿Nahiago izango zenuen Vietnam-en hiltzea?” 

- Bigarren gizonak: “Horrek ez du zerikusirik honekin. Honek ez zuen gertatu behar. Hamabost 
urteko neska-mutikoak kanpoan lo egiten.” 

- Polizia bat: “Nik ura eman diet, eta ez zeuden fumatuta. Neska-mutil zoragarriak dira.” 

- Hirugarren gizona: “Bai, drogak saltzen dituzte, baina begira, ¿zer gertatuko zen 500 adin 
helduko bildu balira nahi beste alkoholekin? Ez da egon errietarik, ez lapurretarik. Jaten eman 
behar genien, zer besterik egin genezakeen.” 

- Neska biluzik uretan sartuta: “Ura oso ona dago.” 

- Mutil bat biluzik uretan: “Ez nuen imajinatzen igerian egiteko erarik onena biluzik izango zenik, 
baina hala da. Orain pentsatzen dut denbora osoan biluzik joan beharko genukeela.” 

- Neska biluzik uretan: “Herrialde osoan ari da jendea sistema desafiatzen. Bataila irabazten ari 
gara.” 

- Beste neska bat: “Inguruak baldintzatzen du jendea biluzik ibiltzea ez dela ona pentsatzera. Baina 
gauzarik normalena eta naturalena da.” 

- Poliziaburua: “Bere itxuragatik aparte, hori beraien gauza da eta, beren izaera, jarrera eta 
jokabideaz ez dago ezer objetatzeko.” 

- Entrebistatzailea: “Harrigarria da hori poli batek esatea”. 

- “Ni ez naiz poli bat, poliziaburua baizik.” Inguruko jendea barrezka. 

Gehienbat elkarrizketa eta komentario hauek festibaleko giroa sujeritzea dute helburutzat. Ez 
da bilatzen arrazoi sakonen azalpenak eskaintzea, mugimendu horren atzean dauden zenbait 
ideia sujeritzea baizik. Horrela, komentario solte horiek neurri batez garai haietako izpiritua 
deitzen dena ebokatzeko funtzioa dute. 

14.2.4.6 Woodstock eta bideo klipak 

Film honetan handik hainbat urtetara asko ugalduko ziren bideo klipen zenbait ezaugarri 
ikusten dela esaten denez, interesgarria litzateke gai hau apur bat aztertzea. Orokorki oso 
diferentzia handiak daude Woodstock bezalako filma eta talde baten propaganda egiteko bideo 
musikalen artean, baina antz batzuk ere aurki daitezke.19 

Bideo klipek fizkiozko historiak montatzen dituzte, abeslaria “jainko” moduko bihurtuz, edo 
“idolo”, eta helburu zuzena produktuaren salmenta da. Horren arabera bideo klipak iragarki 

                                                 
19 Bideoklip-en ezaugarriez jabetzeko ikus, adibidez: DURÁ, Raúl (1988): Los video-clips. Servicio de Publicaciones 

de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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berezi batzuk dira, beren eginkizuna abeslari edo talde baten propaganda egitea delarik.20 
Woodstock filmak ere funtzio hori ondo bete zuen, baina ez hori zelako helburu zuzena. 

Estiloaren aldetik bai Woodstock eta bai bideo klipak beren ausardia formalaz nabarmentzen 
dira. Eta film honek erakusten dituen elementu batzuk bideo klip askotan ere azaltzen dira, eta 
seguruen baten gehien nabarmentzen dena pantaila edozer gauza gainean jartzen zaion fondo 
beltz hutsa balitz bezala hartzea litzateke.21 

Horrela, pantaila “errealitateari zabalik dagoen leihoa” izan beharrean (ohiko filmetako 
izaera), formatoak generatzen dituen euskarri bilakatzen da. Fondo beltzaren gainean eszenak 
elkarren ondoan jar daitezke. Batzutan beltz horrek denbora konkretu bateko argirik gabeko 
espazioa adierazten du (gogoratu Joan Baez-en ekitaldia), beste batzutan formato desberdinak 
eta berriak etengabe sortzen diren eremua. 

Fondo beltzaren gainean asko erabiltzen den errekurtsoa formato multiplea da. Woodstock 
lehenengoetarikoa izan zelarik hori erabiltzen.22 Horrek permititzen du bideo klipetan oso 
erabilia den formula aplikatzea, abeslariaren multiplikazioa, eta gehitu egiten dira fragmentazioa, 
bat-batekotasuna eta dinamismoa. Durá-k dioenez abeslariaren multiplikazioaren aspektua 
gizarte modernoko narzisismoarekin lotuta dago, eta egileak hori lortzen du musikoa pantaila 
desberdinetan azalduz edo beraren plano bi kateatu finkoan mantenduz. 

Aurrekoarekin batera Woodstock filmak erabiltzen dituen errekurtso zehatzak ondokoak dira, 
adibidez: abeslariaren irudi berbera alderantziz, beltzaz inguraturiko abeslariak, noizbait giza 
aurpegiaren deformazioa ere azaltzen da angular zabala erabiltzeagatik, jakina, ez bideo klipetan 
egiten den hain era esajeratuan. 

Bideo klipetan oso erabiliak diren errekurtso batzuk ez dira azaltzen: medio audiobisualak 
beraiek ez dute protagonismorik, abeslariak berak erabiltzen dituen tresnak ez badira, 
narrazioaren esajeraziorik (hiperbolerik) batere ez da erabiltzen. Ondoren Woodstock eta bideo 
klipen artean dauden beste diferentzia handi batzuk aipatuko ditugu: 

- Dokumental honetan asko erabiltzen den irudiaren parametro bat, behetik gorako planoa, ez da 
hainbeste erabiltzen bideo klipetan. 

- Abeslariak alde batetik mitifikatu egiten diren arren, kontrapikatua bezalako elementuen bidez, 
bestetik desmitifikazioa ere jasaten dute, egilea haien izaera edo egoera espresa dezakeen edozein 

                                                 
20 Durá: “En nuestros días el éxito de un cantante implica la expansión de su imagen por los televisores del planeta. 

Le caracteriza tanto su peculiar puesta en escena como la música que interpreta. Su fortuna en la venta de discos 
depende prioritariamente de la pertinencia de los ambientes que nos propone.” DURÁ, R., o.c. 18 or. 

21 Ikus: DURÁ , R., o.c. 43-56 or. 
22 DURÁ, R., o.c. 61 or. 
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keinu, mugimendu bitxi edo antzeko aprobetxa dezakeelako ikuslearen irribarrea sortzeko. Richie 
Havens-ek lehen aktuazioaren amaieran sudurraren puntatik dariola duen izerdi tantari begira 
geratzen da kamera, adibidez. Izerdi tanta hori gora ta behera dabil, Richie-ren arnasaren 
erritmoan. Horrelako detaileek “gizatiar” bihurtzen dute abeslaria, eta ez “jainkotiar”. Bideo 
klipetan ez da agertzen holako detailerik. 

- Gorago esan bezala bideo klipek fantasiazko edo fikziozko giroa dute, haietako mundua ez da 
“erreala”, espontaneitatea eta inprobisazioa haietatik urrun dago, baina Woodstock-en etengabe 
azaltzen dira horrelakoak, fantasiazko munduetatik urruntzen dutenak, bai egoerak, komunen 
garbiketarena, adibidez, edo esaldiak, -We must be in heaven, man!- baina ondoren gaineratuz, -a 
little heaven in the desaster area-. Trumoiak entzuten direnean, eta euria hasten denean, oihuka 
hasten da jendea, No rain! baina horrek ez du galarazten euri zaparrada galantak botatzea, eta 
guztia lokatzez gainezka uztea. Errealitatea horrelakoxea baita. 

- Bideo klipetan kantaria kamerari begira agertzea ohiko gauza da, abeslaria ikusleari zuzentzen 
zaio, kamera eta inguruko guztia existitzen ez den ilusioa sortu nahi du, fikziozko filmetan egin ohi 
den bezala. Baina Woodstock-en abeslariak publikoari zuzentzen zaizkio, norbaitek kamerara 
begiratzen badu ez da fikziozko egoera haren ilusioa sortzeko. Begirada zuzen horrek efektu oso 
desberdina du, hain zuzen kamera beraren existentzia frogatzen baitu. 

Bestalde geroago bideo klipak era industrialean produzitzen hasiko zirenean gutxieneko arau 
batzuk errespetatu beharko zituzten, eta seguru aski Woodstock-ek zenbait gauzaz azaltzen duen 
ardura eza ez zen onartua izango, biluzik ibiltzearen apologia egiten baitu, eta “drogekin 
esperimentatzearena”, adibidez.23 

14.2.5 Ikuspuntua 

Kamera ikuspuntu soila gehienbat objektiboa da, baina inoiz abeslarien lekuan ere jar liteke, 
publikoa ikusten denean adibidez. Dena den filmak oso ondo lortzen du ikusleak hango 
partehartzaileen sentimenduarekin bat egin dezan, haien “interpretazioaren” bidez, haiek egiten 
duten espresio azalpenen bidez. 

Zenbait aldiz kamerak ondo harrapatzen du abeslariaren “barne egoera” bera atzetik jarraituz 
edo bere atzean jarriz haren ekintza eta jendea edo publikoaren erreakzioak jasotzen dituelako, 
nolabait abeslariaren lekuan jartzen laguntzen digularik. Hau gertatzen da filmaren bigarren 
partean John Sebastian tabladora kantatzera doanean, eta geroago Country Joe McDonald-ek 

                                                 
23 Durá-k aipatzen du 1981ean MTV sortzen denean, funtsean programazioa bideo musikalez osatuko zuen katea, 

emitituko diren produktuei zenbait exijentzia jartzen hasi omen zen, bere publiko zabalarentzat onargarriak izateko, 
eta horretarako “gustu onaren” zenbait parametroren barruan funtzionatzera behartuz. Durá: “Los criterios que se 
aplican, amén de pendientes de la comercialidad, no están exentos de un manifiesto conservadurismo: No está bien 
vista una excesiva proliferación de razas, una denotación exhibitoria de los sexos, un mensaje político demasiado 
evidente, un alto índice de violencia y agresividad.” DURÁ, R., o.c. 92 or. 
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Vietnam-eko gerraren aurkako abestia kantatzen duenean eta publikoak nola jarraitu eta 
koreatzen duen bere kanta bere atzetik ikusten dugunean. 

Azkenez esan behar da filmean jendearen alde subjektiboa harrapatzeko elementu apartekoa 
dagoela, musika bera, hauxe baita espresatzeko eta sentimenduak adierazteko mekanismorik 
bikainenetakoa. Ez baitu alferrik erantzuten Michael Lang-ek galdetzen diotenean: 

- “Zer dute musikoek jendearekin komunikatzeko?” 

 - Lang: Musika. 

14.3 Errealitatearen errepresentazioa 

14.3.1 Errealismoaz 

Gogoaren garaipenarekin gertatzen den bezala film honetan ere “errealitate efektua” 
difuminatu egiten da, hartzen dugun inpresioa da “errealitatea” bera baino gehiago hari buruzko 
eraikuntza bat ikusten dugula. Gorago esan bezala musikak paper garrantzitsua du hori lortzeko, 
hasiera bertatik. Filma hasten da ia giro soinurik gabeko hiru sekuentziekin, eta hauei “over-ean” 
gaineratzen zaie festibalean parte hartu zuten taldeen musika. Berehala musika horiek garai 
bateko “giroa” ebokatzen dute. Ondorengo ekitaldiak garai hartako “heroien” aktuazioen 
ikuskizun landuak dira, abeslarien sekuentziek haiek mitifikatzen laguntzen dute. Egileak 
errealitateari hura jasotzeko bahe berezia gaineratzen dio, ikusleak gertakizun baten eraikuntza 
“imajinarioa,” idealizatua du aurrean, mugimendu sozial haren baloreak kontuan hartuta eraiki 
duena. 

Barsam-ek dio filmak “erreportaia” estiloa duela, eta hori egia izango da kameraren 
mugikortasunean fijatuz gero, baina erreportaia hori egitera doazen filmatzailea eta 
entrebistatzailearen gogoa oso partikularra izan zitekeen, informaziorik objektiboena edo 
inpartzialena nola jaso baino gehiago guzti hari nolabaiteko intentzionalitatea eman nahirik. 
McDonald-ek aipatzen du filmak “garai hura gogoratu” nahi duenarentzat, edo han egon nahi eta 
ezin zuenarentzat ondo egon zitekeela, baina Woodstock-en nondik norakoak jakiteko eta 
“ulertu” nahi duenarentzat ez duela balio handirik.24 Hots, filmak elementu guztiak ditu 
gertakizun hura leienda edo mito bilakatzeko, eta parte hartu zutenek edo nahi izango zutenek 

                                                 
24 McDonald: “But the music wasn´t what made Woodstock memorable or controversial, and unfortunately the 

documentary footage doesn’t add to more than scattered mementoes -fun for people who were there and want to 
relive it, essential for people who didn’t go but wish they had, but not much of a revelation for those who would 
like to understand Woodstock.” McDONALD, Stephen, “Woodstock: One for the Money”, in: The Wall Street 
Journal, 1970eko Martxoaren 27a, hemen jasoa: JACOBS, L., o.c. 493 or. 
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halaxe gogoratzeko eta ulertzeko, eta honek adierazi ahal digu nolabait “errealitate landua” dela 
aurrean daukaguna. 

14.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Forma orokor erretorikoa duen filmari dagokion bezala globalki modu esposizionala 
erabiltzen du. Filma egiteko unean egileak ikuspegi bat eraiki du gertakizunaz, eta horixe ematen 
du, ikuspegi hori problematikoa izan daitekeela sujeri dezakeen pistarik ez dago. Hala ere, modu 
guztien ezaugarri puntualak ere baditu filmak. 

 Kamera presente dago denbora osoan, era askotara, mugimendu oso biziekin ebidentziatu 
egiten delako, eta horrek nolabaiteko erreflexibotasuna eman diezaioke filmari uneren batez. 
Filmaren bigarren zatian neska bati elkarrizketa egin nahi diotenean neskak erantzuten du 
mikrofonoak intimidatu egiten duela, eta une berean kamerak ezkerrerantz egiten du mikrofono 
luze direkzionala ikusten delarik. 

Filmak interaktibotasun kuriosoak ditu. Interesgarria da aztertzea kamera eta jendearen arteko 
jokoa. Askotan jendeak plantak egiten ditu kameraren aurrean, brometan, aurpegi xelebreak 
jarriaz. Batzuk erakusten bezala jartzen dira kameraren aurrean nola prestatu marihuana 
pipakada bat, nola erre, poliziak, aldiz, nola miazkatzen duen piruleta erakusten du, arrunta da 
jendea kameraren presentziaz ohartzen denean kamerarentzat nolabaiteko “aktuazioa” egitea, 
aurpegikera arraroa jarri, kantatu, edo peluka altxatu buru gainetik. Filmatzaileak berak ere 
bromak gastatzen dizkie noizbait lagun batzuei: sekuentzia baten filmatzailea letrina portatilen 
artean dabil bueltaka, mutila irteten da horietako batetik, eta kamerari begira galdetzen du 
norentzat egiten ari diren filma, filmatzaileak erantzun, «Port of Sun-entzat», hots, letrinen 
enpresarentzat. 

Azkenez esan behar da batzutan filmak era obserbazionalean ere funtzionatzen duela. Jendea 
telefonoz hizketan ari da, edo informazio txoznako neskarekin hizketan eta kamerak haien 
elkarrizketak jasotzen ditu inolako partehartzerik gabe. Edo une berean nahastu egiten dira 
pantaila bikoitzean alde obserbazionala eta interaktiboa, irudi batean ikusten dugulako kamerak 
dagoena jaso baino ez duela egiten eta bestean norbait elkarrizketatzen ari delako. 
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14.4 Interpretazioa 

14.4.1 Filmaren mezua 

Filmaren mezurik argiena eta zabalena askatasun pertsonalaren aldarrikapena da. Horrekin 
batera hainbat esanahi zabaltzen dira: sexualitatearen askatasuna, imajinazioaren eta pertsonen 
nahien askatasuna, autorrealizazioa, esperientzia berriak bilatzeko eta dastatzeko nahia, honekin 
lotzen da droga berriekin esperimentatzeko aldarrikapena ere. Bizitza modu berrietan 
disfrutatzeko askatasuna, azken baten. Aurreko guztiarekin batera bakea, maitasunaren 
aldarrikapenak eta zapalduen burruken gorazarrea ere indartsu azaltzen dira. Honek ekartzen du 
gerren aurka azaldu beharra eta langileriaren borroken mirespena. Ideia hauek esplizituki 
aldarrikatzen ziren garai haietan, Maffi-k egiten duen bezala, askatasun pertsonala ideario 
politiko baten barruan integratuz.25 

 Ikusi dugun bezala filmaren estiloak ere denbora osoan balio du askatasunaren ideia hori 
espresatzeko. Bai filmatzeko eta bai montatzeko garaian egileak “gogoak eman diona” egin 
duela ematen duelako. Filmaren estilo osoak aipatutako mezuak indartzeko funtzioa du. 

14.4.1.1 Gazteria zuriaren jaia 

Baina hemen ikusten den gazteria ez da edozein. Publikoa ikusiz nabarmena da ia guztiak 
zuriak direla, azaltzen diren beltzak bakanak dira, egia esan beltz gehiago dago abeslarien artean 
publikoan ikusten direnak baino. Film hau ikusita arrazoia eman beharko litzaieke gazte 
mugimendu hura klase ertainetako seme-alaba zuriek osatutakoa zela aipatu duten ikerlariei. 

Dibertsioa, jaia, disfrutea adierazten duten jokabide eta egoera asko azaltzen da filmean. 
Irrifarrea eta barre espresioa da nagusi, eta horren antzekoak: ondo pasatzen ari denaren 
espresioa, txantxetan, aurpegikera lasaiak eta maitekorrak. Oso ugariak dira lagungiro eta 
maitasun keinuak, besarkadak, jendea elkarri oratuta. Bilatzen dira ikuslea irribarreka jarriko 

                                                 
25 Maffi: “Partiendo de la afirmación de que una actividad eficaz, contínua y coherente en el campo político no puede 

prescindir de una paralela y contemporánea composición de los principales bloqueos neuróticos del individuo, de 
las más dramáticas no-potencialidades, de las debilidades caracteriológicas que pueden estorbar su participación en 
la actividad del grupo, se exalta el momento en que el individuo se dirige a sí mismo e intenta -con ayuda de 
medios más o menos «mecánicos» y exteriores (sustancias alucinógenas, meditaciones zen, psiquiatría existencial, 
scientology, y otros caminos de liberación individual)- y consigue, en mayor o menor medida, comprender el 
propio yo, las tensiones con los demás, el significado de las propias reacciones, y liberarse en la medida de lo 
posible de cuanto le impide una plena dedicación al trabajo político (y también cultural) de grupo.” MAFFI, M., 
o.c. 53 or. 
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duten egoerak, umeak okerreriak eta olgetan egiten, jendea jolasten, kamerari plantak egiten, 
brometan. Sekuentziaren baten gailurrera eramaten da erakusketa hau, adibidez Country Joe 
McDonald-ek Vietnam-eko gerraren aurka kantatzen duenean, publikoaren laguntza eske, orduan 
“irrifarre sinfonia” handia erakusten da, publikoaren partaideak ikusten ditugu irribarre 
“ingenuoak” egiten, maliziarik gabeak, garbiak, benetakoak. Poliziak eta zaintzaileak ere ia 
denbora guztian azaltzen zaizkigu irribarreka, edo erdi bromaka. 

Beste batzuetan pantaila bikoiztua ere erabiltzen da kontrapuntu umoristikoak egiteko. 
Eskuineko planoan jende heldua ikus dezakegu gazteriaren jokabideaz diskutitzen eta kontrako 
irudian gazte batzuk biluzik dabiltza uretan bainatzen. 

Behin edo azaltzen da film osoan pertsona bat negarrez, jende gehiegi dagoela eta ezin duela 
jasan dioen emakumea, 16 sekuentzian. Eta aurpegi serio edo haserre antzekoak festibalaren 
kontra dauden jende helduenak dira. McDonald-ek dioen bezala filmak desberdin tratatzen 
dituela gazteak eta zaharrak nabari liteke, gazteen ikuspegia hartzen du eta jende nagusiagoa 
gazteriaren begitik ikusi nahi du, apur bat ikutu burloiaz.26 

14.4.2 Generoaren tratamendua 

Generoaren tratamenduak, alde batetik badu zerikusirik garai haietako emakumezko eta 
gizonezkoen arteko berdintasunaren aldarrikapenarekin, baina bestetik emakumezkoari 
begiratzeko gizonezkoaren ikuspuntua nagusitzen da. Emakumezko zenbait musikari dagoen 
arren, Joan Baez, Janis Joplin, eta Jefferson Airplane-ko kantaria adibidez, gizonezkoen 
nagusigoa erabatekoa da abeslari, kantari, musikari eta haien taldekideak ikusirik. Bestalde 
publikoan nahasketa handia egiten da genero biena, baina joko “voyeurista” emakumezkoekin 
egiten da, filmatzailea gizonezkoa izanik askotan honek emakumezkoari botatako begirada 
nabaritzen baita. 

14.4.2.1 Biluzik ibiltzea eta konnotazio sexualak 

Bestalde, film hau geroagoko bideo klipetan “ongi pentsatzearen” irizpideek utziko zutena 
baino urrunago joango da zenbait jokabideren erakusketan, behintzat biluzik ibiltzeari 
dagokionez, honen agerpen nahiko esplizitua egiten baita plano orokorretan baino ez bada ere. 
Honek ez du esan nahi gorputz biluzien irudi jasoketa erabat librea denik, badira muga batzuk ez 
direnak pasatzen. Mutilen kasuan gerritik gora ikustea da normalena, nahiz eta planoak oso 

                                                 
26 McDonald: “Several townspeople were interviewed, and although some thought the festival was fine, some did not. 

But the film treats all of them -even those who contributed food- in a faintly mocking way, as if they were quaint 
old squares.” McDONALD, S., o.c. 493 or. 
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orokorrak badira osorik azaltzen diren gorputz biluziak. Filmak apur bat disimulozko filmaketa 
erabiltzen du, alboz, atzez, esplizituegi ibili gabe. Antzekoa gertatzen da nesken kasuan. 
Helburua da ikusle tradizionalaren sentsibilitatea gehiegi ez ikutzea. 

Bestalde, bideo klipek egingo dutenaren kontra, ez da arituko objektu zenbait konnotazio 
sexualaz erabiltzen, behintzat ez era argian. Agian, salbuespena Santana taldearen aktuazioa izan 
liteke, filmaren bigarren parteko sekuentzia hori orgasmo sexualaren espresio moduan uler 
bailiteke. Holako irakurketa bilatzen hasiz gero Santana taldeko mutilek publikoan dauden 
neskekin ikaragarrizko esperientzia sexualaz gozatzen dutela esan liteke. Interpretazio hau 
egiteko aukera indartu egin liteke aurreko sekuentzian biluzik dabiltzanen erakusketarik 
handiena burutu dela jakinda. 

Talde honek musika hutsa jotzen du, perkutsiozko tresnak, kitarra elektrikoak, eta 
sintetitzatzailea, bateriako tresnen erabilpen apartaz erritmo ikaragarria sortuz. Badira hemen 
hiru taldekide egileak nabarmendu egiten dituenak: kitarra jolea, bateria jolea eta sintetizadore 
jolea. Muntaketan beste sekuentzia batzuetan ohikoak diren elementuak erabiltzen ditu, adibidez 
bateria jolea askotan multiplikatzen du, noizbait pantailako hiru kuadroetan azaltzen da, alboko 
bietan irudi berbera atzekoz aurrera azalduz. 

Hiru taldekide hauei buruz asko destakatzen dena bere aurpegiko espresioa da, espresio 
horrek extasi egoera adierazten du ezin hobeto, hain zuzen Gubern-ek extasi erlijioso eta 
sexualarekin lotuta ikusten duen espresioa, begiak itxita plazer intentsu batez gozatzen arituko 
balira bezala.27 Kontestu horretan tresna musikal batzuek konnotazio sexuala har dezakete: 
kitarra joleak egiten duen kitarraren erabilera (beste edozein kitarrajolek egiten duenaren 
antzekoa, bestalde) sinbolo falikotzat har liteke, bere aurpegikera kontuan hartuz gero; behin 
baino gehiagotan pantaila multiplean erdian ikusten dugu taldekide hauetako bat, adibidez 
kitarra jolea, eta alboko irudi bietan publiko arteko neska bat hartzen da, eta berau musika 
erritmo frenetikoen arabera mugitzen delarik bere aurpegiko espresioak disfrute erdian dagoela 
dio, aho zabalik dago, begiak itxita; behin baino gehiagotan nahasten dira irudien joko horretan 
taldekideak eta publikoko neskaren batzuk. Tartekatzen dira baita ere publikoan dauden mutil 
biluziak eta erdi biluziak. Muntaketa mota hau bakarrik talde honen ekitaldian egiten da, beroni 
kutsu erotiko-sentsual indartsua eskainiz. 

14.4.2.2 Filmaren “voyeurismoa” 

Askotan filmak voyeurismoari zabaltzen dizkio bideak, batez ere filmaren bigarren partean, 
filmatzaileek duten jokabideagatik (gizonezkoaren ikuspegia darabilte denbora osoan) neska 

                                                 
27 Ikus GUBERN, R., o.c. (1989) 30-31 or. 
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biluziak eta erdi biluziak jarraitzen saiatzen direnean, gizonezko biluziekin hainbesteko arretarik 
ez duten bitartean. Kamerak noizbait, oso argi ez bada ere mutilak harrapatzen ditu furtiboki 
neska biluziei begira. Zenbait aldiz neskaren bati gorputz atalen bat nabarmentzen bazaio parte 
horretan zentratzeko ahalegina ere egiten dute filmatzaileek, adibidez: euriak bustitako nikiak 
titiak markatzen dizkion neska, titiak mutilaren lepoaren kontra igurzten dituena. Hala ere, 
hainbaten voyeurismo horren aktibaketa-desaktibaketa gertatzen da, kamerak neska biluzia 
jarraitzen du atzetik, voyeurismoa bultzatuz, baina orduan neska bueltatzen da eta kamera 
ikusten du, eta batere inportantziarik eman gabe berdin jarraitzen du; horrela ikuslearentzat 
voyeurismoaren plazerra gutxitu egiten da. 

Noizbait jokabide hau neurri batez neska abeslariren batekin ere burutzen da. Jefferson 
Airplane taldeko neska kantariak lehen aktuazioa egiten du gizonezko abeslariari lagunduz, 
eskote nahiko zabalaz azaltzen da, eta begiak itxita kantatzen du, kamera geldi dago bere 
aurpegian zirkinik egin gabe, “ikusteko plazerrera” deituz. Talde beraren bigarren aktuazioan 
neskak ez du kantatzen, beste taldekide batek baizik, aurkegi lehorragodun mutilak, baina 
kamerak biak jarraitzen ditu, neska begira dagoela eta bestea kantatzen, nolabait Ederra eta 
Piztiaren kontua sujeriaraziz. 

14.4.3 Biolentziaren tratamendua 

Errealitatean egon zitezkeen biolentziazko eszena guztiak, edo haserrea erakuts zezaketenak, 
eliminatuta daude filmtik. Jende nagusi batzuk azaltzen dira apur bat egoskor, gazterik ez. Hala 
ere, kantari batzuekin behintzat gertatu ziren episodio biolentoak, adibidez The Who 
taldekoekin, baina ez dira islatzen.28 Kitarra joleak ostikada bat buruan eman zion filmatzen ari 
zen kamera bati, eta aktuazioaren amaieran aktibista batek bere kidearen atxiloketaren kontra 
protestatzeko mikrofonoa hartu zuenean The Who taldeko abeslariak bota batez jo zuen 
aurpegian eta konorte gabe utzi.29 Filmean talde horren ekitaldiaren amaieran ikus liteke 
biolentziarekin lotzeko moduko ekintza bat, baina eszenarioko numero bezala pasatzen dena: 

                                                 
28 Grateful Dead eta The Who-k dirutan ordaintzea eskatu zuten eta aktuazioa hasi baino lehen. Pete Thownshend 

kitarrista oso betoker jarri omen zen. Egun asko omen zeramatzaten lorik egin gabe aktuazio programa estuagatik. 
29 Heavy Rock aldizkaria: “(...) El gitarra en un momento que al principio se interpretó como un número de escenario 

más, le pegó una patada en la cabeza a uno de los cámaras que estaba filmando el show, y en el final, sucedió un 
episodio realmente desconcertante. En las vísperas de la celebración del festival se hizo pública la detención del 
activista político y manager de MC5 John Sinclair, y Abbie Hoffman, sorteando a la seguridad del escenario, le 
quitó el micro a Roger Daltrey y se dirigió a la gente gritando, “¡Parece mentira que estéis todos aquí, fumando y 
tragando mierda mientras un luchador como John Sinclair está entre rejas!” En ese momento Pete Townshend cogió 
una bota Doc Martens y la estrelló con todas sus fuerzas contra la cabeza de Abbie, quien cayó sin conocimiento al 
foso de fotógrafos. “Fue la actividad política más provechosa que he hecho en mi vida” -declaró en la rueda de 
prensa posterior Townshend.” Heavy Rock Especial, o.c. 9 or. 
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abeslaria ikusten dugu indar guztiz bere kitarraz lurra jotzen, eta ondoren publikoari jaurtikitzen 
dio tresna. 

Antolatzaileek abeslariekin arazo bat baino gehiago izan zuten. The Who-tik aparte Sly & 
The Family Stone taldearekin ere egon ziren problema batzuk. Hala ere, filmean alde hori ez da 
inondik aipatzen. Agian, nabari liteke apur bat Sly musikoa eta publikoaren arteko deskonexioa, 
baina filmak ez du ematen behar beste informazio ikusleak hori kapta dezan. 

Bestalde, gainerako rock filmetan eta geroagoko bideo klipetan agertzen diren objektuak, 
agresibitatearekin lotutakoak, film honetan nola tratatzen diren azter dezakegu. 
Gogortasunarekin erlaziona daitezkeen holako gauzak ondokoak izan litezke: larruzko jaka 
beltzak, betaurreko beltzak, indar handiko motorrak. Filmean oso gutxi ikusten dira. Eta gainera 
inoiz erridikulizatu egiten direla ere uler liteke, eta hori gertatzen da motorrekin: 1.3 sekuentzian 
kasko alemanaz joaten ikusten dugu gure aurretik motordun bat, atzetik kamerak jarraitzen diola, 
halako baten kolpe sendo bat entzuten da, kamerak edo kameraren ibilgailuak jo egiten du 
atzetik. Motordunak burua bueltatzen du apur bat serio, eta efektua nahiko umorezkoa da. Beste 
behin (16. sekuentzian) tipo bat doa motorra eskuan hartuta lokatzezko zelaitik, halako baten 
erori egiten zaio lurrera, eta altxatu ezinik dabil. 

Beste objektuak, larruzko jaka beltzak oso gutxi ikusten dira, egia esan uda da, eta ez da 
agian garai egokiena horrelako jantziekin ibiltzeko. Betaurreko beltzik ia ez dago, argiak eta 
borobilskak dira nagusi. Nabarmentzen dena “estetika hippie-a” dei genezakeena da, 
gogortasunaren sinboloa barik bakea eta maitasunarena dela kontsideratu ohi dena. Woodstock 
festibalaren anagrama berak ere, txori zuri bat kitarra-asta beltzaren gainean, horrelako zerbait 
adieraz dezake. 

14.4.4 Dakigunaren arabera zilegitzat hartu behar 
ez litzatekeen interpretazio posible bat 

14.4.4.1 Janis Joplin eta Jimi Hendrix-en sekuentziak 

Behin interpretazioak egiten hasita testuak are gauza gehiago adieraz dezake kontestutik 
bakarrik norberari interesatzen zaiona hartuz gero, eta ezin dugu alde batera utzi horrela jokatuta 
egindako interpretazio bat azaltzeko tentazioa. Azkenengo agertzen diren abeslariak Janis Joplin 
eta Jimi Hendrix dira eta aipagarria da biak hil egingo zirela droga gaindosiaz handik urtebetera, 
gutxi gora-behera. Jimi Hendrix 1970eko Irailaren 18an, eta Janis Joplin urte bereko Urriaren 
4an. Film egileak muntaketa heriotzak gertatu baino lehenago amaitua zuen, baina hauxe da 
ahaztu egingo dugun datua ondorengo irakurketa burutzeko. 
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Egileak bi abeslarien ekitaldiak azkenerako utzi ditu. Jimi Hendrix-en kasuan kontzertuaren 
ordena kronologikoarekin kointziditzen du horrek, azkenengo jo baitzuen, baina Janis Joplin-en 
aktuazioa aldatuta dago, eta biak azken eta batera azaltzeaz berehalako sujerentzia jaurtikitzen 
zaigu. Muntaketa aztertzean Jimi Hendrix-en aktuazioa da esanguratsuena. Bere ekitaldiak 
irauten du luzaroen film osoan, ia 20 minutu, eta beste ekitaldietan egin gabeko jokoak burutzen 
dira:30 Behin baino gehiagotan azaltzen da irudi kateatua, alde batetik abeslariaren erdiko planoa, 
behetik hartuta, eta superposizioz bere lehen planoa, oso behetik hartuta hau ere. Honekin 
abeslaria aureola mitiko batez inguratua geratzen da, “izpirituan dagoela presente” sujerituz. 

Bestalde Jimi Hendrix hainbat aldiz ikusten dugu gorputz erditik gora, kitarra agertzen ez 
delarik, zeruaren kontra, baina zeru horretan pantaila zeharkatzen duten eszenatoki inguruko 
armazoiak ikusten dira. Irudiok askotan alboratuta daudenez, eta bere eskuak ikusten ez direla, 
badirudi abeslaria nonbaitetik eskegita dagoela, eta ikonografia erlijioso kristauarekin lotuaz 
Jesukristo gurutzetik eskegia gogora ekar lezake, burua aurrerantz botata. Beste batzuetan efektu 
berbera egiten da baina lehen planoa erabiliz, begiak itxita dituelarik, hemen ere burua 
aurrerantz duela azalduz, pentsatzen, otoitz egiten edo antzeko egintzan ari balitz bezala. 

Nolako irudiak tartekatzen diren ekitaldian oso kontuan hartzekoa da. Une batzuetan 
eszenatoki hutsa azaltzen da, eta horrela Hendrix badago (bere kitarraren musika garratza 
entzuten jarraitzen baitugu) baina era berean ez dago. Ondoren zelai hutsaren irudiak azaltzen 
zaizkigu, kontzertuaren amaierari dagozkionak: Zelaian ia ez da geratzen inor, lagun bakarren 
batzuk ezik. Guztia da zabor pilaketa itzela, lokatzezko zelaian. Irudi hauek ematen duten 
inpresioa desolazio handikoa da, eta berauek bi funtzio bete ditzakete behintzat filmean: alde 
batetik egitura narratiboari dagokionez amaiera azaltzen digute, kontzertu osteko egoera; 
bestetik abeslariaren gogoaren isla dirudite, agian haren barruko sentsazioa transmititu nahi 
lukete. 

 Ekitaldiaren azken irudia kateatu bat da, alde batetik airetiko irudia “travelling” eginez 
jendez beteta dagoen zelai gainetik eta bestetik Jimi Hendrix-en erdiko planoa, bestearen kontra 
ia silueta moduan azaltzen zaiguna, oholtzatik kanporantz doanean, kitarra enpuinatuta, 
azkenean irudia izoztu egiten delarik. Filma Hendrix-ekin amaitu ez ezik hasi ere egiten dela 
esan dezakegu, izenbura azaltzen denean bere Star Spangled Banner-en, Amerikar himnoaz 
eginiko bertsioaren zati bat entzuten baita. 

                                                 
30 Heavy Rock aldizkaria: “Jimi Hendrix subió al escenario a las 4,30 de la tarde. Tocaba junto con Billy Cox en el 

bajo, Mitch Mitchell en la batería y un guitarra de apoyo llamado Jerry Velez. Su actuación fue buenísima, tan 
grande como la de Monterrey, y siempre se ha recordado como una de las que hicieron posible que la figura de 
Hendrix sea considerada como una leyenda. El que era fotógrafo de Jimi Hendrix por aquellas fechas, Henry Ditz 
recuerda: “Su interpretación de ‘Star Spangled Banner’ fue genial, increíble, fuera de lo común, y lo más curioso 
del caso es que su manager, Mike Jeffries, le insistió en que no la tocase, porque pensaba que podría provocar un 
altercado. Y sin embargo Jimi hizo con esa canción verdadera magia.” Heavy Rock Especial, o.c. 9 or. 
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Baina interpretaziorako arau behinenetarikoak kontestuko informazioa koherentziaz 
erabiltzea eskatzen duenez, egindako irakurketa hau irudiek esanahiak espresatzeko dituzten 
posibilitate ugarien adibidetzat besterik ez da hartu behar. 

14.4.5 Woodstock eta Gogoaren garaipena 

Unitate estilistiko oso konpaktua lortzean antz handia dute Wadleigh-en filmak eta Leni 
Riefenstahl-en Gogoaren garaipenak. Filmaren elementu desberdinen arteko lotura trinkoaz ari 
gara. Biak ari dira ideia nagusi bati bueltaka, bata nazioaren batasuna buruzagiaren inguruan, 
bestea askatasuna aldarrikatzen duten idolo musikalen inguruan. Bietan daude izpiritu hori 
hezurmamitzen duten heroiak, batean Hitler, bestean abeslariak. Alde honetatik biek egiten dute 
behetik gorako planoaren erabilera oso handia. Leni Riefenstahl-ek gehienetan hartzen du Hitler 
behetik, hemen abeslariak jasotzen dira era horretara beren ekitaldietan. 

Bestalde Leni Riefenstahl-en filmak ordenamendua adierazten badu, ilara perfektuen bidez, 
formazio ordenatuen bidez, denak batera martxan musika militarrak gidatuta, Woodstock filmak 
bakoitza bere airera dabilen inpresioa ematen du, desordena litzateke nagusi (gutxieneko ordena 
baten barruan) bakoitzak nahi duena egitearena, horretan garrantzia dute gazte horiek burutzen 
dituzten ekintza askok: biluzik ibili, droga berriak kontsumitzen aritu, jantzi saskelak erabili, 
imajinazioari bide irekia utzi edozertarako, zaparradek lokatz beteta utzitako aldapan irristaka 
jaitsi beheraino lokatzez blai eginda. Gogoaren garaipenak ordena, hierarkia, eta gizarteak 
makinaria batek bezala funtzionatzen duen inpresioa ematen du, efikazia, efizientzia, indarra eta 
antzeko kontzeptuak garatuz. Woodstock-ek, aldiz, pertsonaren nortasuna, askatasuna, 
maitasuna, eta antzeko kontzeptuak espresatzen ditu. 

Film biak antzinako greziarren sinbologia erabiliz azaldu beharko bagenitu, Gogoaren 
garaipenak Esparta ekarriko luke gogora, Apolo jainkoaren izaera eta bere segitzaileen adorea. 
Eta Woodstock-ek disfrutea, drogak, ardoa, hitz baten hedonismoa adieraziko luke, Dionisos 
jainkoaren jarraitzaileen jaia. 

14.4.6 Ondorioak 

Film honen forma orokorra erretoriko-narratiboa da, festibal bateko gorabeheren 
kontaketaren bidez eta abeslarien aktuazioen bidez gazte mugimenduaren pentsakera eta 
baloreak zabaltzeko funtzioa du. Balore horietako asko biltzen dituen kontzeptua pertsonaren 
askatasuna litzateke, eta filmak estiloa osatzeko erabiltzen dituen errekurtso askok ideia horixe 
indartzen dute. 
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Muntaketan pantailaren konfigurazioarekin jokatzen da asko, irudi sinpleak eta multipleak 
era askotara konbinatuz eta nahastuz. Batzutan une berean gertakizun paraleloak ikusten ari gara, 
besteetan irudiek efektu estetiko globala eraikitzen dute plano desberdinen konbinazioaz. 
Filmaketa garaian kamarek mugikortasun handia izan dutenez, eskuan eramanez eta zoom-a 
erruz erabiliz, plano oso luzeak eta bizitasun handikoak lortu ditu egileak. Abeslarien ekitaldiak 
egunez eta gauez izanda, eta bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta estiloz bereizketa handiak 
egiten dira sekuentzia batzuetatik besteetara, “errepikapena eta bariazioak” sistemaren 
printzipioa hartuta. Kontinuitatea lortzen da plano luzeekin, eta abeslarien kasuan pantaila 
multiplea dagoenean plano-kontraplanoa dei daitekeen formulaz, abeslari batzuk ezkerrera 
begira, eta besteak eskuinera jarriaz. 

Ikuspuntuaz esan behar da kamera subjektiboa ia batere ez dela erabiltzen, noizbait abeslari 
bati atzetik jarraitzen zaiolako, eta berak ikusten duena ikusten dugulako ez bada. Baina 
pertsonen eta jendearen subjektibotasuna adierazteko beste mekanismo oso indartsuak erabiltzen 
ditu filmak: jendea ikusten dugu elkarri begira, besteek zer egiten duten ikusten, eta batez ere 
kontuan hartu behar dena da abeslari eta jendearen “interpretazioa”. Gorputz mugimendu eta 
aurpegikeraren bidezko espresibitatearen gradua ikaragarria da, eta horrek ikusleak haiekin 
erabat konekta dezan laguntzen du. Bestalde, musikak, kantak, aktuazioak ere espresatzeko 
gaitasun horren adibide bikainak izan daitezke. 

Filmaren errealismo moduaz aritzeko ia denbora osoan musika gaineratzen zaionez 
“errealitate” osoa musika horren espresibitateak estalita edo enmaskaratuta dago, amets polit 
batek mozorroturiko errealitatea balitz bezala. Errealitatea errepresentatzeko moduaz film hau 
bere forma erretorikoa dela ta gehien bat esposizionala da, gazteria horren errealitatearen 
ikuspegia ez du zalantzan jartzen, eta jende helduaren iritziak nahiz eta agertu bigarren 
mailakoak dira. Baina hainbat unetan beste errepresentazio moduak ere azaltzen dira. Zenbait 
eszena obserbazionaltzat har daitezke, jendearen egintzaren batzuk jasotzen ditu zuzendariak 
“aktoreen” jardunean inolako kontrolik izan gabe. Beste batzuetan elkarrizketak eta hizketak 
agertzen dira, eta interaktibotasuna gehitzen da, baita ere jendeak kamerarekin duen 
harremanengatik. Eta kamera ta beste tresnak eta beste ekipokideak ere askotan agertzen direnez 
filmaketaren prozesua bera egiten da bistako, erreflexibotasun graduren bat lortuaz. 

Filmaren esanahien arloan aipatu bezala askatasuna, bakea, maitasuna, eta pertsonaren 
errealizazioa aldarrikatzen dira. Beste gauzen artean guzti hori praktikara eramaten da askatasun 
sexuala eta droga berriekin esperimentatzearen bidez. Jendea erruz ikusten da biluzik edo erdi 
biluzik, emakumezko zein gizonezko, baina hainbat aldiz emakumezkoa modu voyeuristan 
jasotzen da, beste zenbaitetan hautsi egiten delarik efektu horrekin. Biolentzia edo agresibitatea 
erakuts dezaketen egintzak apropos kenduta daude filmtik. 
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Nahiz eta mezu eta esanahien arloan oso desberdina izan film honek antzekotasun handiak 
ditu Leni Riefenstahl-en Gogoaren garaipenarekin: jende multzo ikaragarriaren bilketa dago 
bietan, batean erabat ordenatua, bestean erabat nahasia, bietan idolo edo heroiei begira, bata 
betebeharra eta misio handietara jendea erakartzeko, gudarako prestatzeko, bestean plazerrera, 
bizitzaren disfrutera, eta orokorrean hedonismorako deia egiten den bitartean. 
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15 11-Frederick Wiseman-en 
“Ongizatea” 

(Welfare) 

1975 

15.1 Sarrera: Wiseman eta iparramerikar 
“zinema zuzena” 

Wiseman amerikar zinema zuzenaren maisurik handienetakoa da zenbait filmgilerekin batera, 
besteak beste Robert Drew, Richard Leacock, Donn Alan Pennebaker, eta Albert ta David 
Maysles anaiekin. Baina guzti hauek Drew Associates-ekin ikasi zuten, eta Wiseman-ek ez,1 

                                                 
1 Hau dio Barsam-ek: “A practicing lawyer before he became a filmmaker, Wiseman worked alone in developing his 

own unique and enduring approach that gave to direct cinema what the “new journalism” gave to the print and 
broadcasting media.” BARSAM, o.c. (1992), 337 or. Bestalde, Drew Associates elkartea izan zen Estatu Batuetan 
dokumentalgintza berria, “zinema zuzena” deituko zitzaiona, sistematikoki erabiltzen hasi zena, telebistarako 
kalean jasotako soinu sinkronikodun lanak burutuz. Hau dio Barsam-ek: “Robert Drew Associates, the television 
production organization of Time, Inc., brought together such talented filmmakers as Richard Leacock, Gregory 
Shuker, Hope Ryden, James Lipscomb, Albert Maysles, and D.A. Pennebaker. ABC-TV, the network that provided 
the creative climate for Drew’s initial experiments, differed from CBS-TV and NBC-TV in that it broadcast public 
affairs programming that was produced outside  of its own news operations. Although ABC-TV had the lowest 
ratings and the least share of the viewing audience, it had a sponsor (the Bell & Howell Company) willing to 
support an incentive to try something different from traditional documentary film and ordinary television news 
programming. Drew’s approach was characterized principally by its sync-sound location shooting of uncontrolled 
events and its reliance on images, rather than a narrator, to present the subject.” BARSAM, R.M., (1992) o.c. 305 
or. 
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berau “direct cinema” korronte horretan seguru aski ospe handiena jaso duena bada ere.2 FIAF-
ek egindako galdekizunean Wiseman-en lau filmeri eman zioten botoa kritikoek, denak 
aipatutako estiloan eginak, ezagunena Titicut Follies izanik (1967), eta besteak ondoko hauek: 
Hospital (1970), guk aztertu behar dugun Ongizatea (1975) eta Near Death (1989). 

Wiseman-en filmek instituzioak hartzen dituztela gaitzat esaten da, eta Stewart-ek dioenez 
zehatzagoa litzateke erakunde horiekin harremanean dauden jendeaz ari direla aipatzea, etengabe 
bistan jarriaz erakundeok diseinu sinpleegia dutela bete behar dituzten helburuetarako.3 Stewart-
ek dioenez aukeratzen dituen tokiek funtzionamendu konplexua dute, ugariak izanik 
konplikazioak, anbiguetateak eta kontraesanak.4 Horregatik zinema zuzenaren sistema erabiliz 
hauek filmatzera doanean esplorazio bidaia bezalakoa egiten duela esaten du, aurretiaz jakin 
gabe zer film egin, edo nolako jarrera hartu gertakizunen aurrean.5 

Orain aztertuko dugun Ongizatea filma ere esplorazio bidaiatzat har daiteke, New York hiriko 
Segurtasun Sozialeko egoitzetan eginikoa. 

15.2 Estiloa 

15.2.1 Filmaren segmentazioa 

Filmak 48 sekuentzia ditu, batzuk oso luzeak eta besteak laburragoak. Hauek dira: 

1. Jendea txartelerako argazkia ateratzen. 

2. Jendea Segurtasun Sozialaren eraikuntzaren kanpoan eta barruan. 

                                                 
2 Tom Shales-ek, Estatu Batuetako film eta telebista kritiko ezagunenetarikoak hau dio Wiseman-i buruz: “One of the 

greatest nonfictions filmmakers who ever lived.” STEWART, David, “Fred Wiseman’s novelistic samplings of 
reality”, in: Current Newspaper, Washington, 1988ko Otsailaren 2a, XVII. bolumena, 2. zb., 18 or. 

3 Stewart: “It is often said that Wiseman’s films are about institutions. This is almost accurate. His films are, in fact, 
about people, interating within institutional settings. People add conmplexity to institutions that are often poorly 
and simplistically designed for the purposes they serve.” STEWART, D., o.c. 18 or. 

4 Stewart, Wiseman-en hitzak jasoaz: “I pick places,” he says, “that are successful in their own terms, places with 
complex issues. It’s too easy to shoot sitting ducks. You have to discard your simple-minded notions, otherwise you 
are doing propaganda. In such places, as Robert Coles has commented, “complexities, ambiguities, ironies, 
inconsistencies and contradictions” abound.” STEWART, D., o.c. 20 or. 

5 Wiseman: “He estado queriendo hacer una serie de films sobre instituciones americanas contemporáneas, pero cada 
vez que salgo, es como un viaje de descubrimiento. Pienso que si se supiera cómo iba a ser un film antes de 
comenzar a hacerlo, entonces se estaría simplemente imponiendo un estereotipo, a una situación, y, uno no 
aprendería nada ni reflexionaría sobre sus experiencias.” GRAHAM, John, “Wiseman-i elkarrizketa”, 1970, in: 
SAEZ, Elena (1978): Fred Wiseman. Filmoteca Nacional de España, 5 or. 
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3. Indiarra kexuka. 

4. Bikote bat etxea eskatzen. 

5. Jendea txekea jasotzeko paperak hartzen. 

6. Gizon zahar bi. 

7. Jendea itxaroten. 

8. Gizona diru txeke berriaren bila. 

9. Eskeko emakume bat. 

10. Neska betaurrekoduna. 

11. Neska luzangaren arazoa konpontzen. 

12. Beltz batek bere arazoa azaltzen du elkarrizketan. 

13. Gizon itxuratia bere arazoa azaltzen neska idazkariari. 

14. Gizon beltzak bere arazoa azaltzen gizonezko idazkariari. 

15. Jendea itxaroten. 

16. Alojamendurako txekea heldu ez zaion emakume beltza. 

17. Jendea itxaroten. 

18. Neska bi hizketan. 

19. Gizon beltza kexuka. 

20. Gizon zuria eta bere alaba arazoa azaltzen. 

21. Mutil eta emakume hispanoak beren arazoa azaltzen elkarrizketan. 

22. Nola espedienteak pilatzen diren. 

23. Jendea itxaroten. 

24. Gizon bi hizketan. 

25. Beste gizon bi hizketan. 

26. Gizon bat paperak lurrera jaurtikitzen. 

27. Emakume bat telefonoz hizketan. 

28. Gizon zuria polizia beltzekin eztabaidan. 

29. Itsua. 

30. Emakume beltz lodia bere arazoa azaltzen. 

31. Preso egondako mutil burusoila. 

32. Idazkari bat fitxeroan kontsultatzen. 

33. Emakume beltz batek bere arazoa azaltzen elkarrizketan. 
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34. Inspektorea bere peskizez hitz egiten protestak jasotzen dituen gizonarekin. 

35. Gizon zuri batek bere arazoa azaltzen idazkariari. 

36. Jendea kontsultak egiten. 

37. Langabeziaren diruaz galdezka neska beltza. 

38. Jendea itxaroten. 

39. Gizon alemana eta mutil ileluzea. 

40. Jendea itxaroten. 

41. Txekeak jasotzeko leihatilan. 

42. Abokatu bat neska beltzaren arazoa mugitzen. 

43. Emakume idazkari beltza telefonoz kontsultatzen ama-alaba batzuen arazoaz. 

44. Superbisatzailea, polizia eta bezero biboteduna. 

45. Idazkariak beraien artean kontsultak egiten. 

46. Ama-alaba beltzak protestaka. 

47. Gizon garbitzaile beltza, elkarrizketatzailea eta kexuka ari den gizon zuria. 

48. Jendea itxaroten. 

15.2.2 Eszena-jartzea 

Film honetan ez dela ia Eszena-jartzearik egiten esango genuke, edonola ere aztertu ditugun 
film guztien artean holako gutxien duena izanik, Gaua eta lainoa eta Harlan eskualdea-rekin 
batera. Hala ere, filmak balio digu Eszena-jartzearen puntua era finagoan aztertzeko. Ze 
Bordwell eta Thompson-ek diotenez, holako filmetan zinegileak parekoak diren beste jokabide 
batzuk burutzen ditu: 

“Zinegileak materiala ere antolatzen du, gure esperientzian eragina izango duen forma konkretuan 
aurkeztuz. Cinéma-vérité-ko6 zinegileak kamera aurrean gertatzen denaren kontrolari uko egin 
badio ere, filmaren egituran kontrola izaten jarraitzen du, segmentu bat zeinen atzetik doan 
erabakiaz. Zinegileak irudian zenbait elementu elkarren ondoan jartzen dituen posizioa aukera 
dezake kamerarentzat. (...). Planoak ere ordenatzen ditu muntaketan, irudi eta soinuen artean 
erlazio konkretuak ezarriaz. Hautaketa eta antolaketaren bidez cinéma-vérité-ko zinegileak forma 
eta estilo zinematografikoak indartzen ditu, Eszena-jartzearen bidez ekintza bat kamerarentzat 
eszenifikatzen duen zinegileak bezala.”7 

                                                 
6 Bordwell eta Thompson-ek termino hau erabiltzen dute era orokorrean, cinéma-vérité, direct cinema eta antzeko 

dokumentalek osatzen duten generoa izendatzeko. 
7 BORDWELL, D. eta THOMPSON K., o.c. 407 or. 
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Wiseman saiatzen da aurrean gertatzen den horretan kameraren presentziak ahal denik eta 
eragin gutxien izan dezan, argirik ere ez du erabiltzen, eta inoiz ere ez omen dio esaten jendeari 
zer egin.8 Baina nahiz eta Eszena-jartzea propiorik egon ez, “errealitatea” era benetakoagoan 
jasotzeko asmoz, egiten diren hautaketa guztiek errealitate hori zinegileak eraikitzen duela neurri 
baten esaten ari dira Bordwell eta Thompson, eta horretaz Wiseman bera ere oso kontzientea da. 
Besteak beste, zinegileak zer ekintza sartu eta zein ez erabakitzen du, “errealitatea” 
erakustearekin zerikusi zuzena duen gauza. Filmatzeko garaian itxaroten pasa dezake 
filmatzaileak denbora asko zerbait interesgarria noiz gertatuko zain, baina film amaituan ez ditu 
horrelako itxaron uneak sartuko, adibidez.9 

Nahiz eta aurretiaz muntaketan ser erabiliko duen jakin ez, filmatzerakoan egileak pentsatuta 
eduki behar ditu oso orokorrean bada ere, egintzak, lekuak eta egoeratik aparte pertsonen 
jokabideari dagozkion zenbait gauza, adibidez gorputzaren espresio eta keinuekin lotutakoak. 
Egileak ezin ditu “aktoreak zuzendu”, baina bai pentsatuta izan agertuko diren pertsonen nolako 
aktuazioak interesatzen zaizkion, edo filmatzen ari den unean intuizioz bada ere horretaz zer 
erabaki jakiteko gai izan. Hau apuntatzen badugu zeragatik da, Ongizatea filmean azpimarratu 
egiten direlako esanahi inportantea espresatzen duten zenbait gorputz mugimendu, adibidez asko 
dira gorputz “utziak” ikusten diren irudiak, geroago muntaketan azalduko dugun bezala. 

15.2.2.1 Kameraren eragina filmatutako pertsonengan 

Kameraren presentziak beti du eragina filmatutako pertsonengan, asko edo gutxi. Jendeak, 
adibidez, aktuatzeko joera izan dezake, baina Wiseman-ek dioenez jende gehiena ez da aktore 
ona, ez behintzat kameraren aurrean eguneroko jokaera aldatzeko haina.10 Hortik aparte jende 

                                                 
8 Fernando Trueba-k eginiko elkarrizketa baten Wiseman-ek: “Trabajo con total independencia, con un equipo de tres 

personas: un cameraman, un auxiliar de cámara y yo, que dirijo y grabo el sonido. Sólo una vez en mi vida he 
utilizado focos. Ruedo con película muy rápida, la doble-X dieciséis milímetros, que muy a menudo fuerzo hasta 
alcanzar sensibilidades más altas. Esto me da una gran libertad de movimientos y me permite rodar en casi todas 
las condiciones de luz.” EL PAIS egunkaria, 1978-5-13. Beste leku baten hau dio Wiseman-ek: “L’équipe est très 
réduite: j’ai un opérateur, William Brayne, moi-même j’enregistre le son, et nous avons un assistant pour les 
magasins. Je tourne -en noir et blanc- pratiquement sans éclairage traditionnel. Je ne donne jamais d’indications 
aux gens que je film. Nous essayons d’avoir le moins d’influence possible sur la réalité que nous filmons, sans 
jamais nous dissimuler...” GAUTHIER, G., o.c. 121 or., lan hau aipatuz: PILARD, Philippe, “Wiseman ou la 
découverte de l’Amérique” (elkarrizketarekin), Revue du cinéma, 1979ko Martxoa, 337 zb. 

9 Wiseman-ek bere beste film baten adibidea jartzen du: “Par exemple, quand j’ai tourné Hospital, il y avait des jours 
où il ne se passait rigoreusement rien, et puis, tout à coup, se présentaient toutes sortes d’événements: des 
accidentés de la route, des drogués, des personnes victimes d’agressions, des accouchements, etc. Finalement, le 
film montre plus ces événements-là que la longue période où il ne se passe rien...” GAUTHIER, G., o.c. 256-257. 
or., lan hau aipatuz: PILARD, Ph., o.c. 

10 “Most of us,” says Wiseman, “are not good enough actors to change our behavior for the camera. If we were, the 
level of acting on television would be a lot better.” STEWART, D., o.c. 19. or. 
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batek ez du nahi izaten filmatua izatea, eta beste batzuek, aldiz, kontrakoa nahi izaten dute. 
Wiseman-ek Ongizatea filmean badirudi ahaleginak egin dituela muntaketan eliminatzeko 
kameraren presentzia adierazten duten jokaerak eta pertsonak, salbuespen batzuk kenduta. 
Wiseman-ek ez du nahi filmean kamera dagoela espresatzen duten aurpegikerak-eta egon 
daitezen. Zuzendaria saiatzen da kameraren presentzia hori delatatzen duten pertsonen planoak 
eliminatzen. Hala ere, zenbait kasutan ez ditu kendu, ekintza printzipala inportantea zelako eta 
ikuslearen atentzioa pertsonaia printzipaletan zentratuta egonik disimulatuago pasa zitezkeelako 
besteen erreakzioak. Horrelako batzuk hauek dira: 

259. Emakume hispanoa gizon bati pasadizoa kontatzen ari da. Ondoan dagoen emakumea 
hasieran ez da konturatzen kameraren presentziaz eta konturatzen denean zuzen begiratzen dio 
kamerari eta gero makurtu egiten da mostradore atzean ezkutatzeko. Hala ere, atentzioa beste 
pertsona biengan zentratuta dugunez neurri baten ohargabe pasatzen da. 

292. Pertsonaia printzipalak eztabaidatzen ari dira: Neska beltzaren abokatu moduan ari den gizon 
bat eta idazkaria. Fondoan emakume bat agertzen da kuadroan, eta kamera berari zuzenduta 
dagoela konturatzen denean aurpegia estaltzen du eskuaz. Hau gertatu bezain laster filmatzaileak 
panoramika egiten du eskuinerantz idazkariarengan zentratuz. Ez da erraz jakiten panoramika hori 
kameraren eragina ez dadin nabaritu egiten den ala elkarrizketa jarraitzeko besterik gabe. Dena den 
eragin hori hemen ere ohargabe pasatzen da ekintza printzipala beste leku baten dagoelako. 

Plano hauetan gertatzen denak adieraz lezake kameraren eragina inportantea izan zitekeela 
hainbat pertsonengan baina ekipoa saiatu zela horrelako pertsonak ez filmatzen, edo gero 
zuzendariak ez dituela horrelakoak muntaketan aukeratu. Honek frogatzen duena da kamerak 
beti izango zuela eraginen bat, nahiz eta itxuraz gehienetan pertsonek espontaneitate osoz 
jokatzen dutela iruditu. 

Bestalde, pertsona batzuen jokabidea kamera hantxe dagoelako burutzen dela ikus daiteke. 
Filmean zehar gizon bik bakarrizketa egiten dute: 26 sekuentzian (203 planoan) gizona bere 
arazoak kontatzen ari da eta paperak jaurtikitzen ditu lurrera; 47 sekuentzian, 335 eta 337 
planoetan ere gizon bat bakarrizketan ari da, seguruenik kamera berari begira dagoelako. 

Aipatutako lehen gizonak kamerari zuzen ere begiratzen dio uneren baten, paperak lurrera 
bota ondoren. Beste plano baten argiago ere ikusten da kamerari zuzentze hau, 322 planoan 
gertatzen da, ama-alaba beltzak idazkariekin luze eztabaidatzen ari dira, eta halako baten alabak 
kamerari komentatzen dio zerbait. 

15.2.2.2 Filmaketarako aurre-prestakuntza 

Wiseman-ek zirriborro bat prestatzen du zer filmatu nahi duen erakundean, eta arduradunei 
aurkezten die. Non filmatu nahi duen eta zein egoera kontatuz era nahiko orokorrean. Kontratua 
zinatzen du arduradunarekin filmaketarako eta muntaketarako askatasuna izango duela 
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ziurtatzeko, eta horrela lasaitasuna izaten omen du gero apur bat eroso mugitzeko. Filmatzeko 
garaian itxaroten denbora asko pasatzen omen da, eta Ongizatea egiteko ekipoko jendea 
eraikuntza zabaltzen zutenetik ixten zutenera arte egoten omen zen, baina egunero ordu pare bat 
baino gehiago filmatu gabe.11 

15.2.2.3 Lege arazoak 

Pentsa liteke holako prozedurak lege aldetik arazoak sor ditzakeela jendearen bizitza 
pribatuan sartu delako zinegilea, edo erakundeari ez zaiolako gustatu filmatzaileak egindako 
lana. 1967an eginiko Titicut Follies bere lehen lanari ez zitzaion baimenik eman publikoan 
proiektatzeko 1991ra arte. Burutik ondo ez zebiltzan kriminalen Bridgewater-eko presondegian 
egindako film honi, Massachusetts-eko estatuak debekatu egin zion zabalkundea «presoen 
pribazitatea inbaditzen zuelako».12 

Holako arazoetatik aparte, beste filmetan jendeak ia beti onartu dio irudiak jasotzea, 
Wiseman-ek dioenez, eta bestalde, bizitza pribaturako eskubidea ala informaziorako 
askatasunaren artean erabaki behar dutenean, epaitegiek azkenaren alde egiten omen dute 
sarriago.13 Stewart-ek dio harrigarria dela Wiseman-ek auzi gutxi edukitzea gaia hain pribatua 
izanda.14 

                                                 
11 Hau dio Wiseman-ek: “Antes de comenzar a rodar uno de estos films preparo un bosquejo y lo presento a las 

personas a quienes voy a pedir permiso para rodar. Lo que dice el bosquejo es: quiero hacer un film sobre un 
hospital, y el tipo de hechos que quiero recoger es éste. Por ejemplo, una espera en la Sección de Urgencias, 
servicios médicos en la clínica, la policía trayendo a alguien de la calle, el ingreso de un drogadicto, rayos X. etc... 
pero los hechos son aún suficientemente generales. (...), yo nunca digo: va a pasar esto. Digo, a título de ejemplo: 
aquí hay quince o veinte tipos de hechos que pienso recoger, pero de ningún modo me limito a esos hechos. Mi 
descripción de esos hechos, en el bosquejo es necesariamente vaga, porque no sé lo que las personas van a decirse. 
Por ejemplo, hay una escena en Hospital en que un chico ha tomado una sobredosis de mescalina. En mi bosquejo 
yo había señalado el problema de las drogas, pero yo no podía saber que iban a traer a ese chico y que éste tendría 
la experiencia que se muestra en el film.” GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 10 or. 
Eta beste leku baten: “Je commence toujours par établir un contrat avec le responsable de l’institution afin de 
m’assurer de ma liberté de tournage et de montage. J’organise aussi des réunions avec les gens qui travaillent là 
pour leur expliquer ce que je vais faire: rien ne doit être caché. Puis le tournage commence. Je tourne telle 
séquence ou telle autre, selon ce qui m’a été signalé, ou parfois, c’est le hasard qui me guide... Une grande partie 
du temps de tournage passe à attendre. Pour Welfare, j’ai tourné en moyenne deux heures par jour, alors que nous 
étions là de l’ouverture à la fermeture: on reste là, on regarde, on observe... (...) Le choix des scènes au tournage 
doit beaucoup à l’intuition, au “pifomètre”...” GAUTHIER, G., o.c. 121 or., lan hau aipatuz: PILARD, Ph., o.c. 

12 Stewart: “Elliot Richardson, then the state’s attorney general, ruled that the film invaded the privacy of the 
prisoners and prohibited its distribution within the Commonwealth of Massachusetts, a restriction that was in force 
for 22 years until a state court overruled it in 1991. Ironically, Bridgewater’s superintendent thought the film might 
be extremely useful in drawing attention to conditions in the hospital and hasten long-sought funds to correct 
them.” STEWART, D., o.c. 18 or. 

13 Wiseman: “Je ne sais pas pourquoi les gens acceptent d’être filmés, mais ils acceptent. Chez nous, la loi prévoit la 
défense de la vie privée, et c’est parfois en contradiction avec la liberté d’informer. La plupart du temps, quand les 
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15.2.3 Egitura 

Bordwell eta Thompson-ek Wiseman-en beste film batetaz, High School-ez dioten zenbait 
gauzak honentzat ere berdin antzean balio dezakeela uste dugu: 

“Formaren aldetik filmak tipo estruktural diferenteen konbinazio interesgarria erakusten du. Alde 
batetik forma kategorikoa da. (...) Baina bestalde filmaren forma printzipio narratiboetan ere 
oinarritzen da. Hainbat episodio tentsioz betetako eszena txikiak dira. (...) Baina, hala ere, filmaren 
forma orokorra ez da narratiboa. Pelikulak ez du pertsonaia finkorik, ez du kausalitatea jarraitzen 
(ekintza batek ez du bestea martxan jartzen) eta denborazko linearik ere ez du (ez dakigu erakusten 
dituen egintzen ordena zein den, ezta ere “benetako” iraupena). Wiseman konturatu da gure 
aurretiazko ezaguerak eta esperientziak lagunduko digutela hutsuneak betetzen. (...) Azkenez, (...) 
filma asoziatiboa da zatiak eratu eta lotzen dituen forma aintzat hartuz gero.”15 

Uste dugu hau erabat aplikagarri zaiola aztertzen ari garen filmari ere, eta horrela 
Ongizatearen forma orokorra asoziatiboa litzateke. Bordwell eta Thompson-ek esaten badute 
Wiseman-ek erakutsitako egintzek hutsuneak dituztela, beste batzuen ustez, Barsam-en ustez, 
adibidez, hori gertatzen da zinegile honek aukeratu egiten dituelako egintzen une 
interesgarrienak.16 Bordwell eta Thompson-ek gainerako beste ezaugarri hauek ikusten dituzte 
aipatutako filmean: 

“Honela, eszenen ordenaketak hauen multzo batek nolako kualitate emozionalak edo kontzeptualak 
dituen bilatzera animatzen gaitu: forma asoziatiboaren funtsezko konbentzioa berau. Egitura hau 
erabiltzen duen filmak ez darama aurrera bere gaiaz argumentazio konkretu bat (forma ez baita 
erretorikoa), baina bai gaiari buruzko jarrera bat, (...).”17 

                                                                                                                                                
tribunaux ont à se prononcer, ils prennent parti pour la liberté de l’information: c’est très important compte tenu du 
fait que le droit à l’information est au centre de l’idéologie démocratique...” GAUTHIER, G., o.c. 121 or., lan hau 
aipatuz:: PILARD, Ph., o.c. 

14 Stewart: “Given the intimate nature of Wiseman documentaries, it is surprising that he has needed to fend off so 
few complaints about privacy. “It’s funny,” he once told a reporter, “how willing people are to be filmd. For some 
reason, it never seems to bother anybody. I ask permission if there’s time. It’s rare that somebody says no. It’s a 
combination of flattery, indifference and vanity, I guess.” STEWART, D., o.c. 19 or. 

15 Eta jarraitzen dute: “Así, High School, como muchos documentales, combina principios de varios tipos de 
organizaciones formales. La película presenta categorías típicas de la vida escolar como fragmentos de la narración 
y las vincula mediante factores asociativos.” BORDWELL, D. eta THOMPSON K., o.c. 407 or. Geroago hau 
gaineratzen dute: “En general la película se desarrolla de modo asociativo. Mezcla las escenas de instrucción con 
momentos más dramáticos, agrupando varias secuencias en torno a temas.” BORDWELL, D. eta THOMPSON K., 
o.c. 408 or. 

16 Barsam: “(Wiseman) uses small, repeated experiences that represent the total experience; and shapes his films so 
unobtrusively as to conceal his hand completely. The basis of Wiseman’s art of direct cinema is that it 
communicates its meaning not through a duplication of the world, but through a selection that creates a model of 
it.” BARSAM, o.c. (1992), 337 or. 

17 BORDWELL, D. eta THOMPSON K., o.c. 409 or. 
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Wiseman berak egin izan dituen komentarioetan sarritan indartzen da asoziatiboki zuzentzen 
denaren ideia filmari bere forma orokorra ematerakoan. Filmatzen diren gauzarik desberdinenen 
artean ere erlazio tematikoak bilatzen laguntzen duen imajinazioa aipatzen du berak. Izan ere, 
beraren jardunean dokumentalean gauza errealak azaltzen dira, baina gertakari hauek ez dute 
zentzurik forma bat ez bazaie ezartzen, eta forma hori lortzen da eszena batzuen eta besteen 
artean loturak bilatuz.18 

Bera da baita ere filmak jarrera bat adierazi behar duela dioena.19 Bestalde ikusleak ez du 
zertan izan gai jarrera hori hitzez argi ta garbi espresatzeko, eta hauxe da Wiseman-en forma 
asoziatiboaren ezaugarri funtsezko bat: hitzetan mesfidantza handia izatea, askoz ere 
baliozkoagoa delakoan esanahi hori “erakustea”, “esatea” baino. Ideia hau guztiz lotuta dago 
komentarioari uko erabatekoa egitearekin, eta Arthur-ek dioenez hirurogeiko urteetako 
mugimendu kontrakulturalaren programa antiautoritarioarekin kointziditzen duen printzipioa 
da.20 Hitza baino askoz ere gehiago baloratzen dira ebokazioa, intuizioa, sentsazioa, eta antzeko 
elementuak. 

                                                 
18 Hau dio Wiseman-ek: “(...), la imaginación funciona del mismo modo que se ven las relaciones temáticas entre los 

sucesos más dispares que se fotografían y montar un documental es como ordenar un “sueño de realidad”, porque 
lo que pasa en él es real, pero no tienen sentido si no se le impone una forma, y desde luego esta forma se impone 
en gran medida, en el montaje. Quiero decir que los límites del material que se tiene en los ochenta mil pies o en 
las cuarenta horas de película. Acabas de rodar, pero en un fotograma puedes hacer un montón de películas y es el 
modo en que imaginas tu propia relación hacia el material lo que produce la forma final del film. (...) cuando llegas 
a las dos horas y media, y aún no es una película, es sólo una gran masa -bueno, un poco reducida- pero ya puedes 
tener las conexiones mucho más rápidamente; y en ese momento, en que está a punto de convertirse en un film, es 
realmente muy excitante. Y luego haces algunos cambios y a los tres o cuatro meses dura tres horas y un día lo 
miras y es una película.” GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 6 or. 

19 Graham eta Wiseman-en arteko elkarrizketa: Graham: “ (...). Es el plano inicial lo que conmueve “el umbral de la 
conciencia”. En ese momento no es necesario pensar “¿por qué?”, “¡qué impersonal!”, sino que de hecho esta 
impresión, visualmente, un poco aquí, un poco allí y de pronto tienes una postura. Wiseman: Eso es y no tienes 
que formalizarlo como una serie de juicios racionales. Es más importante que haya algún tipo de fusión entre lo que 
se siente y lo que se piensa, que ser capaz de expresarlo. De esto es de lo que va el montaje también. Por una parte, 
es muy racional, y uno intenta analizar todas esas conexiones; por otra parte, el proceso que provoca las conexiones 
es en primera instancia un proceso no racional. Cuando yo monto, intento llegar a una teoría muy elaborada que 
anoto mientras hablo conmigo mismo: por ejemplo “Bueno, esto ajusta así”, y “eso ajusta de este otro modo”, pero 
por el modo que llego a ello veo que la racionalización suele ser posterior al establecimiento de la conexión.” 
GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 9 or. 

20 Arthur: “The cornerstone of direct cinema’s rejection of previous approaches is voice-over narration, engendering 
the contrary demand to “show” instead of “tell”; a preference for the particular instance over the abstract and, by 
extension, the holistic (image or human presence) over the fragmentary. By 1960, Robert Drew was promoting a 
style that would allow filmmakers to “stop talking and let the action within the frame tell the story.” Numerous 
statements follow Drew’s lead by connecting the “freedom” (Richard Leacock’s term) afforded by the apparatus 
with the refusal of didacticism or “manipulative” meaning in any form. D.A. Pennebaker takes solace in not having 
to “label” events, whereas Wiseman wants to avoid the temptation to “formalize” meaning “as a series of rational 
statements.” The implied aversion to language in its ordering, or depleting, of sensory impressions is a pervasive -
and quite powerful- facet of the antiauthoritarian program of sixties countercultural and political opposition.” 



Ongizatea 
 
 
 
 

506 

Horrela bada, sekuentziak elkarrekin asoziazio ebokatzaileen bidez lotu daitezke. Adibidez, 
Ongizatea filmaren holako irakurketa labur bat egitea bururatzen zaigu asoziazioak erabiliz: 

Lehen sekuentzian argazkiak ateratzen ikusten dugu jendea txartelerako.Txartela izatea nahitaezko 
baldintza baita erakundeetan zerbait egiten hasteko, itxaroten egoteko ere, bigarren sekuentzian 
ikusten dugun egintza. Hirugarren sekuentziako indiarrak txartelik ere ez du, eta ezin du ezer egin, 
nahiz eta bera ere edozein zuri edo beltz bezala izaki humanoa dela etengabe errepikatzen aritzen 
den. Behin txartela izanda, buelta asko emanda, instantzia asko beteta, enplegatu askoren aurretik 
pasata, agian zerbait lor liteke. Batzuk, horrela, txekea jasotzeko leihatilaraino ere heltzen dira, 
filmaren azkenerantz, 41. sekuentzian ikusten dugun bezala. Bidean geratu dira bere nahia bete 
ezin izan duten hainbat. Alferrik dira protesta gehienak. Azkenerako batzuk etsita daude, beraiei 
ere lortzea ezinezkoa iruditzen zaien justizia baten eske eta inpotentziaz gainezka. Egoitza 
garbitzen ari den garbitzaile beltzak bezero errukarri hauek ere garbitu egingo ote ditu? Eta 
instituzioko langileek beren lanorduak bete badituzte ere bezero batzuk han jarraituko dute, 
itxaroten, azkenengo sekuentzian ikusten dugun bezala. 

Dena den, aipatutako asoziazio hauek esanahien maila baten jasotzekoak izan daitezke, 
esanahi sintomatikoetan, filmak ez baitu zuzenean, esplizituki, aipatzen horrelakorik. Eta maila 
agerikoago horretan beste formak azaltzen zaizkigu gailen, printzipio narratiboak eta 
kategorialetan oinarrituak. Era honetan Bordwell eta Thompson-ek azaltzen duen moduko forma 
esanahi maila desberdinekin joango litzateke, atal narratibo eta kategorialak esanahi 
esplizituekin lotuko lirateke, eta forma asoziatiboa esanahi inplizituekin. 

15.2.3.1  Egitura narratiboak eta kategorialak 

Sekuentziarik gehienek forma narratiboa dute beren baitan: Pertsonak ari dira beren arazoa 
azaltzen enplegatuei, arazoa kontatzen, kexua adierazten edo protesta egiten. Baina esan dugun 
bezala filmaren forma orokorra ezin da hartu narratibotzat. Ez dago pertsonaia bakar bat bere 
jarduna jarraitzeko denbora osoan. Pertsona pila azaltzen da, bakoitza bere rola beteaz 

                                                                                                                                                
ARTHUR, Paul, “Jargons of Authenticity (Three American Moments)”, in: RENOV, Michael (Ed.) (1993): 
Theorizing Documentary. Routledge, New York, 119 or. 
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sekuentzia batean edo bestean.21 Wiseman-ek erabiltzen duen narraketa moduak ba omen du 
zerikusirik zenbait nobelagileren estiloarekin ere.22 

Beste sekuentzia batzuek forma kategoriala hartuko lukete: holako gehienak jendea itxaroten 
daudenak dira, pertsona oso desberdinen “desfilea” ikusten dugularik, eta hauetatik aparte 
kategorialak dira baita ere bulegoen izaera deskribatzeko balio dutenak: makinek nolako lana 
egiten duten jende anonimoaren datu-bilketa ikaragarriak burutzeko, beste makina batzuk 
zerrenda amaigabeak inprimatzen ari diren bitartean. Egitura kategoriala sekuentzien pilaketan 
ere atzeman daiteke. Sekuentziek kategoria zabalago baten azpikategoria bezala funtziona 
dezakete. 

15.2.4 Muntaketa 

Holako filma montatzeko lehen arazoa da material pilatik aukeratzeko eta kondentsatzeko lan 
handia egin behar dela.23 Hiru ordu pasa luzatzen den Ongizatea filma egiteko 40 ordu zituen 
filmatuta Wiseman-ek.24 Muntaketa lana mosaiko baten osaketaren antzekoa da eta zortzi bat 
hilabete erabiltzen ditu zinegileak.25 
                                                 
21 Atkins-ek Wiseman-en beste film batzuez dioenak honentzako ere balio du: “Los films de Wiseman no se 

concentran en unos pocos individuos o historias; no hay en ellos personajes principales o narrativa dramática en un 
sentido convencional. Lo que Wiseman nos ofrece en Juvenil Court  y en otros de sus films es un larguísimo 
reparto, una ingente variedad de personas de toda condición y edad, aspecto y color, de las cuales algunas aparecen 
sólo una vez, otras muchas, todas ellas interpretando su papel en un mosaico brillantemente seleccionado de 
distintas actividades y episodios, relaciones y conflictos que revelan gradualmente una estructura general de 
comportamiento y que arrojan luz tanto sobre la moralidad de la institución en cuestión como sobre la sociedad de 
la que la institución es producto.” ATKINS, Thomas R., “La América de Wiseman: de Titicut Follies a Primate”, in: 
Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 4 or. 

22 Hau dio Stewart-ek: “Few contemporary filmmakers have so frequently been compared with writers. Pauline Kael 
was one of the first to do so in a 1969 review of “High School”: (He) extends our understanding of our common 
life the way novelists used to...” she wrote. Here is David Denby on “Hospital” in Atlantic Monthly (1975): “The 
outward blandness is reminiscent of Hemingway, Orwell and the Depression photographers.” And Wiseman 
himself: “I approach my (editing) just like someone writing a novel: the events are not staged, of course, but the 
way I condense and rearrange them is not the same as in real life. I call my work reality fiction... There’s no reason 
a documentary film should not be as complex and subtle as a good novel.” STEWART, D., o.c. 19 or. 

23 Wiseman: “Hay mucho trabajo mecánico en ello, también porque tienes una idea y tienes que cortar. Lleva mucho 
tiempo cortar la película y asegurarse de que no se ha perdido la sincronización y todo eso, y luego tienes que 
revisar otras cosas, o sea que te puede llevar dos días ver si tu idea funciona o no. Pero es muy excitante cuando 
comienzas a dar forma a las cuarenta horas de material, y luego por fin tienes una versión de cuatro o cinco horas, 
y luego todo va muy rápido...” GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 6 or. 

24 Wiseman: “Pour Welfare, j’ai tourné 30.000 mètres de négatif, soit plus de 40 heures de “rushes” en quatre 
semaines, pour en conserver finalement un peu plus de deux heures et demie...” GAUTHIER, G., o.c. 121 or., lan 
hau aipatuz: PILARD, Ph., o.c. 

25 Stewart: “The assembly requires time and patience. Wiseman uses only one foot of film for every 25 feet shot, and 
he usually spends at least eight months editing each film. He sees the editing as a mosaic process -piecing togehther 
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Badirudi Wiseman-en sisteman sekuentzia bakoitza bere aldetik montatzen aritzen dela. 
Ongizatea filmean sekuentzia gehienetan bezero eta bulegoetako enplegatuen artean gertatzen 
den erlazioa azaltzen da. Zenbaitetan sekuentzia filmatu den bezala eraikitzen da, plano bakar 
baten, plano-sekuentzia luzeen bidez, baina beste batzuetan sekuentzia osatzeko muntaketa lan 
sakonagoa egin beharra du egileak. 

Eszena-jartzearen atalean aipatu dugun bezala Wiseman-ek argi adierazten du filmari zentzua, 
besteak beste, muntaketaren bidez ematen zaiola.26 Eta honetan Wiseman-ek muntaketa mota bi 
bereizten ditu, bata “barrukoa”, sekuentzia baten eraiketaz ari dena, eta bestea “kanpokoa”, 
sekuentzia batzuek besteekin nola lotu jakiteko, filmaren egitura altxatuz.27 

Plano-sekuentziak aukeratzen dituenean ez dira izaten plano estatikoak, beraien barruan 
tipikoa izanik panoramika horizontalak hiztun batengandik bestearengana joateko, edo 
bertikalak, pertsona baten eskuen mugimendua ikusteko, edo egiten ari den zerbait 
erregistratzeko. Zoom mugimenduak ere ugariak dira, alde batetik angelua itxiaz, batez ere 
aurpegia eta eskuetan, uste denean une baten dramatikotasuna jasotzeko hurbildu egin behar 
dela. Bestetik, zoom-angelua zabaltzen du behin baino gehiagotan ikuspuntua aldatzeko sistema 
moduan, era konkretu baten jasotzen genuen irudi horri beste dimentsio ezohikoa emateko. 

Baina gehienetan plano luze horiek ebakita daude, plano betegarriak sartuaz luzeegia dena 
laburtzeko edo ordena tenporala aldatzeko aprobetxatzen delarik.28 Dena den, askotan Ongizatea 
filmean mugimendu asko dago plano luze horien barruan. Adibidez, ohikoa da elkarrizketa bat 
dagoenean kamerak panoramika-barridoak egitea batengandik bestearengana etengabe, adibidez 
292 planoan ikusten den moduan. 

                                                                                                                                                
individual cuts to make sequences that eventually create the whole film and, finally, the entire oeuvre.” STEWART, 
D., o.c. 19 or. 

26 Hau dio Wiseman-ek elkarrizketa baten: “A documentary is just another form of fiction. It is arbitrary... made up. It 
doesn’t follow the natural order. Its major sequences are shorter than they are in real time. They acquire meaning 
they wouldn’t have in isolation.” STEWART, D., o.c. 18 or. 

27 Stewart: “Wiseman talks of “internal” and “external” editing. The first is how he compresses an hour of real-time 
film into five minutes “to make the sequence appear that it took place in the way it’s being shown. External editing, 
by contrast, is the way the individual, edited sequences are related to each other to make a structure for the film.” 
STEWART, D., o.c. 19 or. 

28 Stewart: “Many have commented admiringly on Wiseman’s technique. On October 1, 1973, Frank Getlein made 
some observations in the Washington Star that might apply to many of the films: “Generally, he doesn’t cut within 
the scene. He stays with the person doing the talking, only occasionally -and often to great effect- panning across to 
others, a discernable, but not dominating editing rhythm- each large take is surrounded fore and by a series of short 
ones.” STEWART, D., o.c. 19 or. 
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Beste zenbaitetan Wiseman-ek ez du errespetatzen lerro espaziala edo denborala, edozein 
plano beste edozeinekin nahastuz, leku eta egoera imajinarioak asmatuz Kulechov efektuaren 
bidez. 

15.2.4.1 Kontinuitatezko muntaketa 

 Bordwell eta Thompson-ek Wiseman-en beste film baten muntaketaz, High School-enaz 
esaten dutenak Ongizatearen muntaketarako ere balio dezake. Haien esanetan Wiseman-ek 
montatzeko kontinuitatezko estiloa erabiltzen du, bere ekintzaren ardatzarekin eta plano-
kontraplanoa sistemarekin, nahiz eta filmatzeko dauden zailtasunengatik behin baino gehiagotan 
egoera orokorraren planorik ez eduki. Horregatik begiraden lineak eta pantailako direkzioa pista 
funtsezkoak gertatzen dira kontinuitate espaziala lortzeko. Eta sistema honekin planoen iraupen 
erreala ere labur dezake egileak, hizketan ari denarengandik aurrekoaren aurpegira pasatuz 
besteak hitz egiten jarraitzen duen bitartean.29 Honela elkarrizketetan solapamenduak erabiltzen 
ditu maiz. 

Zenbait kasutan Wiseman-ek ez dauka Kuleshov efektua erabiltzeko ardurarik sortu nahi 
duen egoera bat sortzeko, edo ikusten dituen irudiei esanahiren bat gaineratzeko. Hori gertatzen 
da, adibidez, 47. sekuentzian: erratzaz garbitzen ari den gizon beltza zerbaiti begira dago plano 
baten eta aurretiaz eta ostean kexuka ari den gizona ikusten dugu. 

332. Langile beltza zaborrak batzen erratzaz pasiloan. 

333. Gizon zuria kexuka kanpora irteteko bere jaka jazten ari den enplegatuaren aurrean. 

334. Langile beltza garbitzen. 

335. Gizon zuria jezarrita, ezkerrerantz begira, bakarrizketan kexuka, ondoan emakume bat 
jezarrita. 

336. Garbitzaile beltza geldi, eskuinerantz begira, aurrekoari begira balego bezala, kamerak 
panoramika bertikala egiten du beherantz bere erratza ta biltzekoa agertuz. 

337. Gizon zuria gorantz begira kexuka. 

Hemen leku desberdinetan zeuden pertsona bi jarri ditu egileak biak dauden espazio 
imajinarioa sortuz eta bide batez esanahi partikularra emanez sekuentziari. Horretarako egin 
duena da begiraden direkzioarekin jokatu, kontinuitatezko muntaketaren konbentzio 
ohikoarekin, baina biak batera ikusten diren kokapen planorik azaldu gabe. 

Badirudi muntaketaren bidez horren antzeko beste joko batzuk ere egiten dituela Wiseman-
ek. Ondoko adibidea 40 sekuentzian dago: 

                                                 
29 BORDWELL, D. eta THOMPSON, K., o.c. 409-410 or. 
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284. EPL. Ohenesken etxeko madamaren antzeko emakumea, indiferentziaz bezala begiratzen 
ezkerrerantz. 

285. LP. Emakume beltzarana, buruan painelua daramana, eskuinerantz ez onartze keinuz bezala 
begiratzen. 

Kulechov efektuaren erabilera nabarmenak dira aipatutako hauek. 

15.2.4.2 Jendearen gorputz posturak, aurpegikerak eta eskuen 
mugimenduak 

 Film honen filmaketan eta muntaketan Wiseman-ek ardura berezia izan du mugimendu mota 
batzuk sartzeko, filmean zehar motibo esanguratsu bilakatuz beroriek. Adibidez, 67 planotan 
pertsona bat edo batzuen gorputzak halako posturetan ikus ditzakegu, okertuta, makurtuta, orma, 
aulki, edo posteen kontra botata, eroritako itxura emanez, aurpegia edo gorputz osoa aurrerantz 
makurtuta, edo kiribilduta. Guzti horrek adierazten du gogo egoera bat, inpotentzia, segurtasun 
eza, pasibotasuna, apatia, bazterketa eta antzeko gauzak, laguntza edo mesede bila ari den 
jendearekin bat etor daitezkeenak. Noizbait horrelako gorputz jarrera filmatzean kamerak 
ikuspuntu oso partikularra azaldu du, pertsonaren irudia beste objektu batekin lotuaz. 123 
planoan gizona ikusten dugu jezarrita, kiribilduta, aurpegikera desenkajatu antzekoaz, eta bere 
ondoan, orman, Amabirjinaren irudia ikusten dugu. Aurretiaz ere ikusi dugu gizon berbera 
espresio berdintsuz, 96 planoan, baina Amabirjinaren irudiarekin lotu gabe. 

Aurpegien keinuak ere ikus ditzakegu, 28 planotan aurpegia eskuan eusten, eskua okotzean 
jarrita, hatzamarra begia igurzten, aurrekoen antzeko gauzak espresatuz. Eskuak ere motibo 
inportantea dira, hainbat alditan jartzen da ikuspuntua eskuen autoritatezko keinuak edo 
bezeroen esku mugimendu ernegatuak jasotzeko. 

15.2.4.3 Muntaketan aukeratutako zenbait egintza 

Egileak errepikatu egiten diren zenbait egintza aukeratu ditu muntaketa egiteko. Horrelakoren 
bat sekuentzia askotan errepikatzen da, eta hau, batez ere, itxaroten egotearekin gertatzen da. 
Izan ere, hauxe da jendeak gehien egiten duena: filmean zehar 7 sekuentzia horrelakoak dira 
(2,7,15,17,23,38,48). Amaitu ere egintza horrekin egiten da, enplegatuek beren lanorduak bete 
badituzte ere jendeak itxaroten jarraitzen baitu, beti itxaroten. 

Sekuentzia osokoak ez diren zereginetan badira zenbait errepikatzen direnak. Haietako bat 
oso adierazgarria da: jendea poltsikoan duen dirua erakusten. Ondoko sekuentzietan azaltzen 
zaigu egintza hori: 
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- 21 sekuentzian mutilak kartera eskatzen dio emakumeari eta enplegatu kexu-entzuleari erakusten 
dio ez daukala batere dirurik frogatzeko, eta kartera hutsik ikusten da. 

- 24 sekuentzian gizon bi ari dira hizketan eta batak besteari poltsikoan duen dirua erakusten dio. 

- 46 sekuentzian drogetatik errehabilitatzen ari den gizonezko batek poltsikoan dituen hirulau 
txanpon erakusten dizkio superbisoreari. 

- 47 sekuentzian gizonak esaten dio enplegatuari bakarrik 10 zentabo dituela poltsikoan eskua 
sartuta, ez daukala dirurik errenta pagatzeko eta hiru egun jan gabe daramatzala adieraziz. 

15.2.4.4 Ekintza aproposak aukeratu asoziazioz esanahiren bat 
adierazteko 

Zenbait egintza egileak aukeratzen ditu beraiek sujeritu ditzaketen esanahiengatik. Hau 
ikusten dugu 32 sekuentziako hiru planoetan: 

248. PO. Idazkaritza. Enplegatu betaurrekodunak espediente bat ekartzen dio idazkariari, eta honek 
beste baten bila bidaltzen du. 

 249. EPL-EP. Enplegatuak fitxeroan begiratzen du, han ez du aurkitzen, eta ondokoan begiratzen 
hasten da. 

250. EPL. Fitxeroan begiratzen jarraitzen du, eta hemen ere ez du aurkitzen, buruarekin ezezko 
moduko keinua egiten du eta badoa. 

Eszena honek nolabaiteko ezina, inpotentzia edo antzekoren bat azaltzeko balio lezake. 
Izugarrizko datu pila dago gordeta artxiboetan, baina eskatu dutena ez dago. 

15.2.4.5 Jendearen arteko harremanak 

Bezeroen arteko harremanak azaltzen dira, eta bulegoetako enplegatuekin dituztenak. 
Lehenengoei dagokienez sekuentzia batzuk horren inguruan egituratuta daude: 18 sekuentzian 
neska zuri bi elkarrekin hizketan ari dira; 24 eta 25ean gizon zuri bina; 28an gizon nagusi 
alemana gazte ileluze batekin; eta 36an emakume hispanoak gizon bati kontatzen dio gazteleraz 
pasadizo bat. 

Noizbait bezeroen arteko elkartasuna azaltzen da. Hau gertatzen da, batez ere, 46. 
sekuentzian. 25 minutu irauten duen sekuentziaren barruan ama-alaba beltzak enplegatuekin 
eztabaidan ari dira, eta une baten aurretiaz 44 sekuentzian ikusi dugun gizona, drogetatik 
errehabilitatzeko laguntza eske dabilena, hurbiltzen zaie zer gertatzen zaien galdezka. Geroago 
haiengana hurbiltzen da berriro elkartasunez, eta idazkariak poliziari deitzen dio gizon honi 
handik urruntzeko agindu diezaion besteen arazoetan sartzen delako. 
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Sekuentzia honetan bertan erakundeko enplegatu desberdinen arteko tentsioa ere sortzen da, 
idazkaria eta polizia bata ta bestearen eginbeharrekoaz eztabaidan hasten baitira. 

Enplegatuen artean bezala bezeroen artean ere behin baino gehiagotan nagusitzen da 
estrainiotasuna, izan ere bakoitzaren arabera berea da inportanteena, ez besteena. Horrelako 
kasuetan bezeroak enplegatuaren aurrean daude baina besteari lepoa ematen, edo itxaroten ari 
badira ere elkarri lepoa ematen daude. Hori gertatzen da ondoko sekuentzietan: 

- 2 sekuentzian indiar bat enplegatu emakumezko beltzari ari zaio azaltzen bere arazoa, eta ondoan 
gizon beltza du noizean behin adostasun eza-edo adierazten duten halako hitz laburrak botatzen 
dizkiona, eta indiarrak nolabaiteko protestak eta begirada trabesak egiten dizkio. 

- 14 sekuentzian gizon beltz bat ari zaio gizonezko idazkari zuriari bere arazoa azaltzen. Beltzak 
behetik gora begiratzen dio etsaigo keinuaz. Enplegatuak goitik behera, bere betaurrekoen gainetik, 
mesfidantza espresioaz. Une baten bezero zuria jezartzen da beltzaren ondoan honi lepoa emanda. 

- 16 sekuentzian emakume beltz baten arazoa agertzen da. Ia ordu erdi irauten duen sekuentzia 
honen barruan une batez emakume hispanoa datorkio gizonezko enplegatuari eskari bat egiten 
gazteleraz. Emakume beltzak estrainiotasunez begiratzen dio, bera dagoela bere arazoaz hitz egiten 
enplegatuarekin esan nahiko balu bezala, eta ez dagoela ondo beste inork etenik egin dezan. Elkarri 
lepoa ematen ari dira neurri baten behintzat. 

- 47 sekuentzian gizon zuri betaurrekodun bat aulkian jezarrita kexuka ari da bakarrizketan, eta 
ondoan jezarrita dagoen emakumea irrifarrez bezala ageri da, kamerari ere begirada bat zuzen 
antzean botatzen diolarik, esanez bezala, “begira zertan ari den hau”. 

14 sekuentzian bezeroen estrainiotasunezko espresioak ez ezik enplegatu eta bezeroen arteko 
erlazio gatazkatsuak, tentsiozkoak ere islatzen dira. 

15.2.4.6 Planoen ezaugarriak 

Rouch eta Morin-en Uda bateko kronika filmak bezala honek ere plano hurbilen nagusigo 
erabatekoa erakusten du. Izan ere, planoen hiru laurdenak baino gehiago (%76,7) LP, EPL edo 
EP dira. Heren bat (%33,6) EP-z osatuta dago. Lehen Planoak eta Erdiko Plano Laburren kopuru 
antzekoa dago, bata %21,8 eta bigarrenak % 21,3. Jendea hizketan ikusten dugun sekuentziarik 
gehienak plano hurbilez osatuta daude, eta plano orokorrak azaltzen dira jendea aretoetan 
itxaroten edo bulegoetako ikuspegi orokorrak ikusten ditugunean batez ere. 

Bestalde, aztertu ditugun filmen artean honexek ditu, batez beste eta bakarka, planorik 
luzeenak. Filmak irauten du 3:20’17”, 347 plano ditu, beraz, batez beste 34,6 segunduko 
denbora hartzen du bakoitzak. Horrela, cinéma-vérité zein “zinema zuzenaren” ezaugarri 
nagusienetakoa, errealitatea zeharo erakusten den inpresioa emateko planoak bere luzera osoan 
azaltzea, ondo burutzen du filmak. Bestalde, plano asko ditu plano-sekuentzia moduan har 



Ongizatea 
 
 
 
 

513 

daitezkeenak, eta luzeenak 10’09” irauten du. Izan ere, film osoan 23 plano daude minutu bi 
baino luzera gehiagokoak. Planorik luzeenak ondoko laurak dira: 

- 16 sekuentziako 147 planoa: 5’20” 

- 28 sekuentziako 210 planoa: 10’09” 

- 46 sekuentziako 325 planoa: 6’24” 

- 47 sekuentziako 333 planoa: 4’54” 

Plano bakarraz osaturiko sekuentziak daude, eta plano horiek luzeak dira. Ondoko zortziak 
dira plano bakarreko sekuentziak: 

- 8 sekuentzia, 73 planoa: 1’27” 

- 10 sekuentzia, 78 planoa: 1’31” 

- 13 sekuentzia, 88 planoa: 1’14” 

- 14 sekuentzia, 89 planoa: 2’49” 

- 19 sekuentzia, 156 planoa: 1’10” 

- 24 sekuentzia, 200 planoa: 2’01” 

- 25 sekuentzia, 201 planoa: 1’05” 

- 34 sekuentzia, 254 planoa: 2’14” 

Denak dira minutua baino luzeagoak beraz. Plano hauetan kameraren mugimendu asko dago 
pertsona batetik bestera, edo zenbait aspektu jasotzeko, eskuaren mugimenduak, eta zoom-aren 
erabilera handiarekin. Zoom-a ixten da pertsona baten aurpegian bere barnean sartzeko 
nahiarekin kointzidituz bezala.30 Beste noizbait zoom-aren erabilpenak pertsona bati buruzko 
gure jarrera aldatzeko edo erlatibizatzeko ere balio dezake. 335 planoaren hasieran (gorago 
aipatu dugun 47 sekuentziako irudia) gizona lehen planoan ikusten dugu, bakarrik hitz egiten, 
honek lastimazko sentsazioa sortzen digu, eta kamerak zoom egiten du angelua zabalduz eta 
orduan emakume bat azaltzen da bere ondoan berari lepoa emanda, irribarretxoa eginez, eta 
sekuentziaren eragina beste era batekoa bihurtzen da. 

Panoramikekin ere antzeko zerbait gerta daiteke, gehienetan ekintza printzipalean edo entzule 
baten espresio adierazgarria kaptatzeko erabiltzen da, baina noizbait panoramika bidez halako 
umorezko egoera sor liteke. 29 sekuentzian, 228 planoan, gizon itsua zuzentzen zaio ustez mahai 
atzean dagoen norbaiti, baina kamerak panoramika egiten duenean mahaian ez dagoela inor 
konturatzen gara. 

                                                 
30 Hau dio Arthur-ek: “In Wiseman and Leacock’s films, the gesture of zooming from medium shot to close-up serves 

as formal correlative of the desire to delve into inner, psychological states while clinging to a facade of unguided 
attention.” ARTHUR, P., o.c. 123 or. 
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15.2.4.7 Espazio fisikoaren irudien erabilera 

Barsam-ek dioen bezala Wiseman-ek edifizioaren irudi ugari erabiltzen du intentzioren 
batekin, haren formak nola kontribuitzen duen bere funtzioak kontrolatzeko adieraziz.31 
Ondokoa izan daiteke adibide bat Ongizatea filmean: 

338. PO-EP. Pasillotik emakume bi eta gizonezko bat datoz. Eta ezkerrera dagoen ate batetik 
sartzen dira hirurak. Kamerak panoramika egiten du ezkerrera eta itxaroteko areto handian sartu 
direla ikusten dugu. Hirurak gureganantz datoz, kolan jartzeko, eta kamera apur bat mugitzen da 
haienganantz beren aurrean kokatuz. 

Plano honek sortzen duen inpresioa da bezeroak ingurune laberintikoan dabiltzala, 
horretarako apropos egina balego bezala, baina, aldiz, beste norbaitek guztiaren kontrola izan 
dezakeela, jendeak leku batetik bestera joateko nolako ibilaldia egin behar duen eta horretan izan 
ditzakeen oztopoak aurretiaz ezagutzen dituelarik. 

15.2.5 Ikuspuntua 

Uneren baten filmak plano-kontraplanoak erabiltzen dituenez irudi horiek bezeroa edo 
enplegatuaren subjektibotzat har daitezke. Baina hortik aparte ez legoke kamera ikuspuntu 
subjektibo argiaz eginiko planorik. 

Filmak pertsonaien lekuan jartzeko, eta haien sentimenduekin konektatzeko duen 
errekurtsorik garrantzizkoena haien “interpretazioa” da. Pertsona askok, batez ere bezeroek, 
barruko egoera tristea edo inpotentea era ikaragarrian islatzen duen aurpegikera, mintzakera, eta 
gorputz mugimenduak dituzte. Gehienetan espresio horiek ezintasuna eta tristezia handia 
adierazten dute. Noizbait injustoki tratatuak izatearen haserrea ere gaineratzen da. Enplegatuek, 
aldiz, aurpegi serioa, autoritatezkoa, deskonfiatua, edo ezer ezin dezaketela egin adieraztekoa 
dute, salbuespen batzuk kenduta. 

Oro har, filmak espresio horien bidez erakunde horietara doazen pertsonak geure modukoak 
direla adierazten du, gutariko edonor egon litekeela horien egoeran edonoiz ziurtatuko baligu 
bezala, eta bezero horien egoera tamalgarria erakusten digu, gehienetan konponketa oso zaila 
dela frogatutzat ematen zaigularik. Noizbait enplegatu “bihotz onekoren” baten ahalegina 
benetan eskertzekoa dela ere senti dezakegu. 

                                                 
31 Barsam: “Wiseman uses much footage to stablish an institution’s environment and atmosphere. While this footage 

might at first appear gratuitous, it shows not only a facination with architecture and design, but also with how a 
building’s form often controls its functions (e.g., the labyrinth of the welfare system is embodied in the labyrinthine 
layout of the welfare agency’s offices).” BARSAM, o.c. (1992), 337 or. 
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15.3 Errealitatearen errepresentazioa 

15.3.1 Errealismoaz 

Wiseman-en dokumentalak errealismo psikologikoaren konbentzioak erabiltzen ditu. Aztertu 
ditugun film guztien artean hauxe izan daiteke errealismo mota hau gehien erakusten duena, 
“ikuspuntuaren” atalean esan bezala pertsonen barruko sentimenduak indartsuen espresatzen 
dituena. Direct cinema-ren ezaugarririk inportanteenetakoa horixe da hain zuzen. Giza emozioak 
era oso sinesgarrian eta zehatzean azaltzen ditu, baina bide batez emozio horiek pertsona 
konkretuenak barik unibertsalak izan daitezkeen sentsazioa gaineratuz. 

Estilo hau gauzatzeko erarik idealena da produkzio guztia ezkutatuta agertzea, filmaketa eta 
muntaketa ahal denik eta nabariezinen bilakatzea, ikusleak errealitatea eskuratzeko inolako 
bitartekorik ez balego moduan jaso ahal duelarik.32 Hauxe da hain zuzen Hollywood-eko eran 
eginiko fikziozko filmen funtzionamendua. Dokumentala mundu historikoan kokatuta dagoela 
jakinda holako estiloaz eginiko filma ikusten dugunean hor dauden pertsonen alde emozionala 
gure aurrean baleude bezala jasotzen dugu. 

15.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

15.3.2.1 Modu obserbazionala 

Film hau modu obserbazionalaren erabilpenaren adibide aparta da. Nichols-ek ere horrelako 
moduaren erakusletzat Wiseman-en filmak gogoratzen ditu, hauen ezaugarri bat zeharotasunaren 
inpresioa eskaintzea dela azpimarratuz. Baliozkoa gertatuko zaigu Ongizatea analizatzeko 
Nichols-ek Wiseman-en beste film batetaz, Model-ez esaten duena: 

                                                 
32 Nichols: “(el realismo psicológico) suele asociarse en la mayoría de los casos con un estilo de «grado cero» que 

minimiza su propio estatus como parte de una realidad socialmente construida para maximizar la impresión de 
acceso directo e inmediato a la realidad emocional que representa (en el documental) o fabrica (en la ficción). Este 
estilo deriva principalmente del cine clásico de Hollywood y de los principios de montaje en continuidad. Este tipo 
de montaje se basa en gran medida en el principio formal de la motivación: cada corte está justificado no por su 
propio bien sino por el modo en que puede ocultarse con objeto de maximizar nuestra identificación con el 
personaje, la escena, la acción y la historia.” NICHOLS, B., o.c (1997) 226-227 or. 
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“Fred Wiseman bere Model filmean hogetahamabi segundutako telebista-iragarkia nola egiten den 
azaltzeko hogetabost minututara arte luzatzen da, eta horrekin sortzen duen sentsazioa hau da: 
iragarki horren errodajeari buruz azpimarratzerik merezi zuen guztia jasota dagoela.”33 

Zeharoko obserbazioaren sentsazio hori lortzeko “benetako denboraren” une esanguratsuak 
aukeratzen ditu egileak, “fikziozko denboraren” edo narratiba klasikoaren arauen arabera 
antolatutako denboraren ordez. Egileak horretarako ezer gertatzen ez den uneak ere tartekatzen 
ditu, narratiboki garrantzirik ez dutenak baina ostera eguneroko bizitzaren taupada sentiarazteko 
bai. Guzti honekin eta komentario eta musika over-ik ez egotearekin film obserbazionalak 
“errealitate efektu” aparta lortzen du.34 

Irudiek generalizazioak ilustratzeko barik jendearen egoera eta interakzio konkretuak 
espresatzeko indarra dute, baina bide batez unibertsalak dira, hots, ikusleak han azaltzen dena 
bere bizitzako esperientziaren batekin konekta dezake. Eta honela era berezian jaso daiteke 
gizakiek taldeetan burutzen duten jokabidea, hain zuzen horixe egiten baitu Wiseman-ek 
gizarteko instituzioetan arituz.35 Guzti honekin obserbaziozko zinemak errealitatea oztopo edo 
bitartekaritzarik gabe eskura dezakegun inpresioa ematen du.36 

                                                 
33 Hau gaineratzen du Nichols-ek film horren egituraz:  “Omite los elementos de producción previa y posproducción 

de la actividad, algo que no deja de ser habitual en el cine de observación: puesto que estas películas tienden a 
cubrir momentos específicos de forma exhaustiva, evitan el tipo de resumen de un proceso que requeriría una 
secuencia de montaje de momentos típicos. Además, en esta película Wiseman se centra en la interacción del 
sistema publicitario con sus agentes sociales, las modelos, en vez de con el sistema en su totalidad: su estructura 
económica, el proceso de toma de decisiones, las estrategias de mercado, etcétera.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 73-
74 or. 

34 Nichols: “La sensación de observación (y narración) exhaustiva no sólo procede de la capacidad del realizador para 
registrar momentos especialmente reveladores sino también de su capacidad para incluir momentos representativos 
del tiempo auténtico en vez de lo que podríamos llamar «tiempo de ficción» (el tiempo impulsado por la lógica de 
causa/efecto de la narrativa clásica, donde prevalece una economía de acciones bien motivadas y cuidadosamente 
justificadas). Se despliega tiempo «muerto» o «vacío» donde no ocurre nada de importancia narrativa pero los 
ritmos de la vida cotidiana se adaptan y se establecen. En esta modalidad de representación, cada corte o edición 
tiene la función principal de mantener la continuidad espacial y temporal de la observación en vez de la 
continuidad lógica de una argumentación o exposición. Incluso cuando el texto pasa a un escenario o localización 
diferente, prevalece la sensación de que hay una continuidad espacial y temporal subyacente, una continuidad que 
está en consonancia con el momento de la filmación, haciendo del cine de observación una forma particularmente 
gráfica de la presentación en «tiempo presente». NICHOLS, B., o.c. (1997) 74 or. 

35 Nichols: “La ausencia de comentario y el rechazo al uso de imágenes para ilustrar generalizaciones potencia el 
énfasis en la actividad de los individuos dentro de formaciones sociales específicas como la familia, la comunidad 
local o una única institución o aspecto de una de ellas (como la relación entre una institución y aquellos a quienes 
recluta o a los que sirve, que podemos encontrar en tantas de las películas de Fred Wiseman).” NICHOLS, B., o.c. 
(1997) 75 or. 

36 Nichols: “El cine de observación, por tanto, transmite una sensación de acceso sin trabas ni mediaciones. No da la 
impresión de que el cuerpo físico de un realizador particular ponga límite a lo que podemos ver. La persona que 
está detrás de la cámara, y del micrófono, no capta la atención de los actores sociales ni se compromete con ellos 
de forma directa o indirecta. Por el contrario confiamos en disfrutar de la oportunidad de ocupar el puesto de un 
observador ideal, desplazándonos entre personas y lugares para hallar puntos de vista reveladores. El hecho de que 



Ongizatea 
 
 
 
 

517 

Orainarte aritu gara honelako filmek ikuslearengan zer efektu eta nola sortzen duten azaltzen, 
eta ondoren zerbait esan behar dugu 60ko urteetako korronte hauen aitzindariek ziotenaz, ea zer 
gertatzen den “errealitatea den bezala jaso eta erakusteko” pretentsio harekin estilo hau 
erabiltzen duten filmetan. 

15.3.2.2 Cinéma-vérité, direct cinema eta antzeko korronteak eta 
“errealitatearen” egia 

Korronte honen aitzindari zaharrenak, Vertov-ek, eta geroago sortu zirenek, Leacock, Rouch 
eta gainerakoek “egia” eta “bizitza bat-batean” harrapatzeko ahalmenean sinesten zuten. 
Wiseman-ek, aldiz, askoz ere mesfidantza gehiago zuen holako afirmazioen aurrean, eta inoiz 
esan du berak ez duela “egia” erakutsiko lukeen zineman sinesten. Aitzitik, dokumentala 
fikzioaren beste modalitate bat gehiago dela, edo gutxienez gauza erabat subjektiboa dela 
aipatzera heldu da.37 Baina, subjektiboa izanik ere, dokumentalak eraikitako errepresentazioak 
errealitateari buruzko “konbikzio” askoz ere indartsuagoa eskaintzen duela gaineratuko digu 
Wiseman-ek.38 

Winston-ek Wiseman-en ikuspegi horretan kontraesanak bilatzeari ekiten dio, zera adieraziz, 
autoreak bere filmak subjektibotzat hartzen baditu ere, haiek egiteko hasierako motibazioa 
errealitate bat erakustea dela. Wiseman-en Titicut Follies bere lehen filmaren helburua 
zuzendaritzako ikasleei errealitate bat erakustea izan omen zen, hain zuzen zer gertatzen zen 
kriminal burutik egindakoentzako instituzioan.39 Ondorioz, Winston-en ustez Wiseman-ek beren 
                                                                                                                                                

la puesta en escena de la película no se fabrique en un plató sino en el ruedo de la realidad histórica impone más 
limitaciones al observador ideal de las que nos encontramos en la ficción -y, a fuerza de pruebas de dificultad física 
o técnica, es posible que se nos recuerde la presencia del realizador ante lo real- pero se mantiene la expectativa del 
acceso transparente. Como en la ficción narrativa clásica, nuestra tendencia a establecer un repertorio de relaciones 
imaginarias con los personajes y las situaciones prospera con la condición de la presencia del realizador entendida 
como ausencia. Su presencia, que no es reconocida ni emite respuesta, despeja el camino para la dinámica de la 
identificación afectiva, la inmersión poética o el placer voyeurista.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 78 or. 

37 Wiseman: “Creo que, en cierto sentido, los documentos son también films de ficción. La gran diferencia para mí es 
que en el documental uno crea la historia después, en el montaje. Y en las películas de ficción se crea antes, al 
escribir.” EL PAIS egunkaria, 1978-5-13. 

38 Wiseman: “Bien sûr, dans un feuilleton qui se veut réaliste, le réel subit une distorsion beaucoup plus grande que 
dans un documentaire reste une fiction de réel... Et en même temps, le documentaire conserve une force de 
conviction inégalable... Je crois que si la télévision commerciale américaine avait diffusé Nuit et brouillard d’Alain 
Resnais au lieu de Holocaust, ça aurait eu un pouvoir de conviction beaucoup plus grand...” GAUTHIER, G., o.c. 
256-257 or., lan hau aipatuz: PILARD, Ph., o.c. 

39 Winston: “However, he too began by being nor overly troubled with the observational claims of the style: “It’s the 
idea of using film and film technology to have a look at what’s going on in the world.” As is clear from the 
following explanation of why he made his first film, Titicut Follies, this was indeed his earliest motivation: “At 
Boston University Law School (where Wiseman was teaching in the mid-Sixties) a lot of students go on to become 
assistant DA’s (sic) and DA’s (sic) and judges in Massachusetts; yet most people working on the prosecution end of 
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filmei ezartzen dizkien helburuak eta filmez dituen kontsiderazioak ez dira elkarrekin ondo 
konpontzen, alde batetik “errealitatea” azaldu nahi baitu, eta bestetik berak jasotakoa subjektiboa 
dela esan.40 Filmegintzan aurrerakuntza tekniko handiak egon arren, ezin direla ezabatu 
errealitatea jasotzean agertzen diren egilearen interesa eta ideologia, komentatzen du: 

“Nolabait ironikoa da hau, dokumentalgileek uste zutenean azkenean bazeukatela kanpoko datuen 
mundu erreala jasotzeko ekipoa, mundu hau ukatu egin zitzaien, eta, aldiz, argi agertu zen beraiek 
zirela ideologikoki kargatutako testuen egileak.”41 

Wiseman-en zein Rouch-en filmei beren legitimitatea mundu errealaren isla izatetik omen 
datorkie, baina dagoeneko horrelako pretentsiorik ezin dutela mantendu esanez amaitzen du 
Winston-ek.42 

Gaur egun jakintzat ematen da ezinezkoa dela munduaren errepresentazio neutral eta 
interesik gabekoa eraikitzea, guztia izaten baita egilearen interes batzuen ondorio, besteak beste. 
Filmegintzaren arloan Bordwell eta Thompson-ek, Eszena-jartzearen atalean aipatu bezala, 
errealitatea konfiguratu egiten dutela beti autoreek esaten dute. Autoreak ez du egiten 
errealitatearen transmisio “gardenik”, ez dagoelako estilo eta formarik gabeko filmik, edozein 
“errealitate” beti delako produkzio prozesu baten emaitza, eta hau gabe ezin delako inongo 
mundurik eraiki. Hala ere, dokumentalak egiteko modalitate horiek, “bizitza” kaptatzea nahi 
dutenek, errealitatearen errepresentazio oso partikularra egiteko gai dira, beste modalitate 
batzuen bidez harrapatu ezin diren alderdi, aspektu edo mailak perzibitzeko aukera eskaintzen 
digutelarik. 

                                                                                                                                                
things have little idea of where they are sending people... So that’s how I got to know Bridgewater (the mental 
institution) in Titicut Follies, and the idea of making the film grew out of that.” WINSTON, Brian, “The 
Documentary Film as Scientific Inscription,” in: RENOV, M., o.c. 48 or., lan hau aipatuz: ROSENTHAL, Alan, 
The New Documentary in Action. 67 or. 

40 Winston: “Given this intention, the idea that film would provide evidence of events and situations otherwise 
unavailable as experience, how then is one to explain Wiseman’s stance later on in the same interview? My films 
are totally subjective. The objective-subjective argument is from my point of view, at least in film terms, a lot of 
nonsense. The films are my response to a certain experience. Elsewhere, Wiseman dismisses the objectivity claim 
as “a lot of horseshit” or “ a real phoney(sic)-baloney argument.” This repeated protestation creates a profound 
contradiction.” WINSTON, B., o.c. 49. or., lan hau aipatuz: ROSENTHAL, Alan, The New Documentary in Action. 
70 or. 

41 WINSTON, B., o.c. 55 or. 
42 Winston: “This is why Wiseman’s objection to objectivity, which can, of course, be read as a posmodernist cri du 

coeur, will not so serve his turn. He cannot have his posmodernist cake and eat it. His films are legitimated because 
of their “direct ontological claim to the real.” What has happened is that the claim cannot be sustained and the 
legitimation cannot be renegotiated in such terms about such texts. Again, this also applies to Rouch’s strategies; 
they too depend on the same suspect “naturalistic illusion.” WINSTON, B., o.c. 55 or. 
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15.4 Interpretazioa 

15.4.1 Wiseman-ek dokumentalaren funtzioaz 

Barnouw-k dioenez autore honen filmek estereotipoak hausten lagun zezaketen, edozein arlo 
zein konplikatua den erakusten dutelako.43 Wiseman-ek esaten du bere beldurrik handiena 
ideologiaren batek propaganda moduan aprobetxatzeko moduko materiala egitea dela. Berak ez 
du gizarteari zer egin behar duen esateko asmorik.44 Nahikoa litzateke haren esanetan jendea 
gauzak ez direla batere sinpleak konturatuko balitz. Titicut Follies lehen filmtik Ongizatea-ren 
garaira eszeptizismoan gehiago murgildu dela dio autoreak, bide batez errealitatea konplexuago 
ikusten duela gaineratuz.45 

15.4.2 Esanahi esplizituak eta inplizituak bereizteko 
arazoa 

Filmaren egituraz hitz egin dugunean aipatu dugu forma narratiboak eta kategorialak filmaren 
esanahi zuzenagoekin lotuta daudela, baina filmak ba duela forma orokor asoziatiboa zailagoa 
dena harrapatzeko, esanahi inplizitu edo sintomatiko moduan antolatuta dagoelako. Hau dela ta 
gerta daiteke, Wiseman-en beste film batzuekin bezala, jendeak erreakzio desberdinak izatea 
beronen aurrean egiten dituzten ulerketa desberdinengatik. Bordwell eta Thompson-ek High 
School filmean horrelako egoera ikusi dute, eta uste dugu Ongizatean ere antzeko gauza gerta 
daitekeela. Hau diote beraiek: 

“Uste dugu filmaren aurrean izandako erreakzio desberdinek ilustratzen dutela nola ikusleek 
garrantzi gehiago eman ahal dioten esanahi mota bati besteari baino. Seguru aski hezkuntzako 
funtzionarioak esanahi erreferentzial eta esplizituetan fijatu ziren, eskola konkretu batetaz eginiko 
dokumentua bailitzan (...) eta hezkuntzaren arrakastaren ospakizun moduan hartuaz. (...) 

                                                 
43 Barnouw: “Como fuerza educacional estas películas eran sobre todo destructoras de estereotipos. Las cuestiones se 

mostraban siempre más complicadas -y por lo tanto más fascinantes- de lo que la posición dogmática las hacía.” 
BARNOUW, o.c. 217 or. 

44 Wiseman: “A mi personalmente me horroriza hacer propaganda que sea utilizable por cualquier ideologia, distinta 
de mi propio punto de vista de lo que debe ser el material, y no me gusta ser propagandista ni didáctico.” 
GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 7 or. 

45 Wiseman: “En diez años de actividad cinematográfica han cambiado los puntos de vista. Titicut Follies es más 
didáctico, más selectivo; Welfare es más complejo. Esto refleja mi escepticismo respecto a las ilusiones de la 
ideología liberal y sobre las soluciones ilusorias que ella aporta. He intentado, además de no preder el humor... eso 
es todo.” Fred Wiseman-en komentarioa Welfare filmari buruz, in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 32 or. 
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Kritikoek, aldiz, mezu esplizitu horrekin ados ez zegoen filmaren interpretazioa egiten zuten. (...), 
estiloak, pelikularen formak, eta bere hautaketa eta eraketa taktikek, erakusten dute obedientzia eta 
konformismoa barnerarazten interesatua dagoen instituzio bat, eta ez era kritikoan pentsarazten, 
modu independientean jokatzen edo norbere buruaren estimazko sentsazioa transmititzen.”46 

Barnouw-k hau gaineratzen du, jende bat lehen unean Wiseman-en filma ikusita gustura 
sentitu izan dela filmean berak burututako eginbeharrarekin, baina agian geroago, beste pertsona 
batzuen erreakzioak jakin ondoren, filmarekin disgustura geratu dela. Honek hau esan nahi omen 
du, Wiseman-en filmetan jendeak besteek nola ikusia den jakin dezakeela.47 

Hau dela ta holako filmen “anbiguotasuna” esanahi desberdinen arteko oposaketa moduan 
uler daiteke, baina, Bordwell eta Tompson-ek adierazi bezala, horrek ez du ekartzen munduari 
buruzko informazio neutrala ematen dutenik. Aitzitik, holako zinemagintzan aritzeak munduan 
parteharmen zinematografiko aktiboa egiten dela adierazten du, dokumentalen beste genero 
batzuetan bezala.48 

Baina dena den esanahi mailen arteko oposaketa hauei esker filmak anbiguotasun itxura 
hartzen du, eta hauxe da kritikoek behin baino gehiagotan Wiseman-en filmez azpimarratu 
dutena, hots, filmak libre uzten duela bidea interpretazio desberdinetarako. 

15.4.2.1 Maila esplizitua: Interpretazio libreak eta bakoitzaren 
baloreen araberakoak 

Ondokoa esaten du Atkins-ek Wiseman-en filmen alde esplizitua azpimarratuz: 

“Dokumentalgile gehienen moduan barik, Wiseman-ek ez dio esaten ikusleari zer interpretazio 
egin behar duen. Nahiz eta bere filmak ikuspuntu oso definituaren produktua izan, ez du egiten 

                                                 
46 BORDWELL, D. eta THOMPSON K., o.c. 412 or. 
47 Barnouw: “En ocasiones ocurrió que un participante al ver la película terminada se sintiera complacido con la 

acción que le tocara realizar, pero posteriormente -al percatarse de las reacciones de otras personas- se sintió 
molesto. Esto sucedía especialmente con administradores y docentes e indica un punto bastante importante. Con 
estas películas, la gente podía verse a sí misma como la veían los otros, aunque pudiera necesitarse más de una 
exhibición para lograr este resultado.” BARNOUW, o.c. 217 or. 

48 Bordwell eta Thompson: “High School, de Frederick Wiseman, se puede considerar ambigua en cuanto a que sus 
significados referenciales y explícitos se oponen a los implícitos y sintomáticos. Sin embargo, el hecho de que la 
película pueda generar no vaguedad, sino esta discusión sobre su gama de significados, sugiere que el cinéma-
vérité no es una información neutral sobre el mundo que hay ante la cámara y el micrófono. Como en otros tipos de 
géneros documentales, el cinéma-vérité es una intervención cinematográfica activa en el mundo, otra forma de 
manejar las inevitables elecciones del cineasta sobre la forma, el estilo y el efecto.” BORDWELL, D. eta 
THOMPSON K., o.c. 412-413 or. 
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printzipiozko deklaraziorik, ez zuzenean, narrazioaren bidez, ezta elkarrizketaren teknikaren bidez, 
eta ez du erabiltzen musika ere ikuslearen sentimenduak manipulatzeko.”49 

Honengatik, Atkins-ek dioenez, Wiseman gai da kontzientzia multiplea garatzeko eta —nahiz 
eta bizitza bere ikuspegitik ikusi— beste jarrera desberdinak kontuan hartzeko ere gauza da. 
Horretarako bere filmek une berean rol asko batera jardunean erakusteko ahalmena dute.50 
Ikusten den materiala konplexua eta anbiguoa denez bakoitzak bere baloreen arabera ikusiko 
omen du filma, baina bestalde une berean beronek apur bat kilikolotu egin ditzake aurretiaz inoiz 
zalantzan jarri ez diren baloreok.51 

Anbiguotasuna, eta esanahi maila desberdinen kuestioa filmak proposatzen dituen 
ikuspuntuetara ere heltzen da. Wiseman bera da une baten filmak baduela ikuspuntu nahiko argi 
bat dioena: 

“Uste dut egin ditudan filmek, dokumentalek, badutela denek —niretzat behintzat— ikuspuntu oso 
argi bat, baina da ikuspuntu bat publikoak landu egin behar duena filmean zer pasatzen den 
ikusita... nolabait burrukan egin behar du filmarekin, esanez ¿Zer demontre adierazi nahi du 
honekin? —benetan zerbait esaten badut, behintzat—. Eta ikusten ari denarekin bere erlazioa 
imajinatu behar du. Ez dut uste nahitaez ikuspuntu zurruna izan behar denik, heldu behar den 
konklusio bat bezalakoa, ze errealitatearekin tratatzen ari gara.”52 

                                                 
49 ATKINS, T., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 4 or. Wiseman berak hola azaltzen du Atkins-ek 

dioena: “Yo intento hacer un documental de manera que no haya separación entre el público del film y la acción del 
film. Es como quitar el proscenio del teatro, y, al menos de modo analógico, la narración es el proscenio, porque 
inmediatamente te separa de la experiencia de lo que vas a ver y oir, indicándote que no tiene nada que ver contigo, 
o señalándote lo que debes pensar de ella. Si oyes a un narrador decir: “Dentro de un momento vais a penetrar en el 
interior de una prisión de máxima seguridad y ese hombre es un psicópata y ese hombre es un violador y ese 
hombre ha cometido una infración de tráfico y lo han puesto de ejemplo para otras personas que no pagan las 
tarifas de tráfico”, bueno, eso lo aceptas o no -y hay mucha gente que lo acepta- te provoca una actitud respecto a 
las personas que ves.” GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 5 or. 

50 Atkins: “Una radical diferencia entre Wiseman y casi todos los demás cineastas americanos de hoy es que es un 
artista capaz de desarrollar una conciencia múltiple y de ver la vida desde su perspectiva personal a la vez que es 
suficientemente objetivo para tolerar, e incluso favorecer otras perspectivas distintas. Esta cualidad es visible no 
sólo en la gran variedad de situaciones y personajes que utiliza sino en su capacidad para introducir numerosos 
papeles distintos al mismo tiempo...” ATKINS, T., o.c. in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 4 or. 

51 Elkarrizketa baten: Wiseman: “El material es complejo y ambiguo y muchas veces la manera en que alguien 
responde al film dependerá de los valores que utilice al juzgar los hechos. Graham: De hecho de muchas maneras, 
cada individuo tiene una respuesta múltiple para algo que dices. Wiseman: ¡Exactamente! Porque el material no 
tiene un sólo sentido. Reducirlo a “las escuelas superiores son malas” o “los policías son todos peligrosos” o “los 
hospitales de las grandes ciudades no saben arreglar sus problemas” es reducirlo a un vulgar cliché comercial que 
de ningún modo refleja adecuadamente lo vivido en el material ni corresponde al tipo de soluciones que estás 
buscando.” GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 7. or. Elkarrizketa berean beste leku 
baten Wiseman-ek: “Tu solución a un hecho depende no tanto de lo que sucede en la película cuanto de tu escala de 
valores en relación a lo que ves en la película. Por esto ésta puede hacer oscilar un poco tus valores, y puedes decir 
“¿sabes?”, esos policías tienen trabajo ingrato aquí, con todos esos problemas”, (...).” GRAHAM, J., o.c., in: 
Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 8 or. 

52 GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 7 or. 
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Baina bestalde bere ikuspuntutik aparte filmak ikuspuntu multiplea duela aipatzen du 
Wiseman-ek, Law and Order filmaz ari denean, adibidez: 

“Beti dago ikuspuntu multiplea eta, filmak funtzionatzen badu, jendeak problemen konplexutasuna 
igarriko du, parte hartzen duten rol ugariak, eta irtenbideak ez direla sinpleak.”53 

Funtsean ikuspuntu bat dagoen ala asko egon daitezkeen planteatzeak esanahi maila 
desberdinen arazoa dakarkigu berriro. Badirudi maila esplizituetan Wiseman-ek ikuspuntu 
ugariak eskaintzeko ahalegina egiten duela, eta, aldiz, maila inplizituan perfilatzen duela bere 
ikuspuntu propioa litzatekeena. Eta alde honetatik begiratuta Wiseman-en filmak ez lirateke 
inondik ere neutralak. 

15.4.2.2 Maila inplizitua: Wiseman-en ikuspuntua 

Ikusi dugu gorago Bordwell eta Thompson-ek eginiko aipamenetan argi azaltzen dela 
Wiseman-n filmek munduaren ikuspegi bat konfiguratzen dutela. Hori adierazteko beste era bat 
filmak ez direla neutralak esatea da. Nichols-ek ondokoa dio: 

“Frederick Wiseman-en filmak, esate baterako, ez dira diruditen bezain neutralak. Hospital, eskola 
edo ejerzitoa bezalako instituzioen ikuspegi distintiboa hezurmamitzen dute, logika instrumental 
eta burokratikoaren kontrako erresistentziako estrategiekin aliatzen dena. Baina soinua eta 
irudiaren hautaketa eta disposizio partikularraren bidez egiten dute hori, komentario espliziturik 
egin gabe. Beste hitzekin esanda, duten erretorika operatiboa da, baina ez era hain bistakoan. 
Fikzioan bezala guregana bakarrik zeharka heltzen dela dirudien estiloan jarrita dago.”54 

Wiseman bere filmen esanahia aipatzen ari denean egiten duen interpretazioa ez da neutrala, 
eta filmaren maila inplizituenekin lotu dezakegu. Ongizatea filmari buruz holako komentarioak 
egiten ditu han gertatzen dena bere beste film batzuekin konparatuz: 

“Amerikar gizarteko partaide asko ere sakrifikatuak dira, ebakuntzen mahaiko tximinoak bezala... 
(bere aurreko filma, Primate gogoratuz), edo Hospital filmean ikus daitekeen jende multzoa, edo 
Welfare-ko lokaletan aurkitu daitekeen jendea (...).”55 

Wiseman-ek dioenez bere aurreko filmekin konparatuta Ongizatea film serioagoa eta 
konplexuagoa da: 

                                                 
53 GRAHAM, J., o.c., in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 8 or. 
54 NICHOLS, B., (1997), o.c. 173 or. 
55 Fred Wiseman-en komentarioa Welfare filmari buruz, in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 31 or. 

Barnouw-k ere hau dio Wiseman-en filmez: “Todas las películas dan muestras de ternura, brutalidad, apatía, 
dedicación, pomposidad, integridad. En casi todas ellas la acción se presenta como en la atmósfera de una fábrica: 
se trata de un producto que es procesado. En cada una de las películas vemos a los rechazados o a los excluidos, 
(...).” BARNOUW, o.c. 216 or. 
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“Espero dut Ongizatea konplexuagoa eta serioagoa izatea. Hau da, bizitzaren dramaren 
konplexutasunetik hurrago egotea, eta batez ere konplexutasunari forma erarik sinpleenean 
emateko gauza izatea, hain zuzen inplikazioak aspektu ekonomiko, politiko eta kultural 
konplexuen multzoak baitira. Hau filmaren sarreran ikus daiteke, hor ikusten baita miseria 
ekonomikoa konbinatuta etnia, kultura eta ideologia desberdinetako beltz, Puerto Ricotar, txinar, 
hispano edo italiarrekin. Hospital filmak amerikar melting pot-aren aurpegi ezkutua erakusten 
zigun; Ongizateak dena biltzen du. Ongizatea gutariko bakoitzaren etorkizun posiblea da, inor ezin 
liteke egon seguru hortik libratuko denik. Ia bakarrik neon-ez argitutako mundu honetan (filmatu 
ditudan instituzioen dekoratu familiarra) beste inon ez bezala krisiaren aurpegiekin aurkitzen gara. 
Zoroen untzia noraezean doa; Ongizate-ko lagun gehienak bizitza salbatzeko eskatzen ari dira. 
Guztiok gaude konprometatuta Groucho Marx-en ahoan bezain krudel zangalatrabatzen eta 
kateatzen diren beltz horren hitzekin... eta itsasgizon izandako hori bere hitz zoroaren bakardadean 
galduta dabilena, betearazi dizkioten instantziak zenbatuz, ezertarako balio izan ez dutenak. Edo 
“¿zer esatea nahi duzu?” galdetzen duen Ongizate-ko enplegatu baten etsipena, besteak ondokoa 
erantzuten diolarik: “ezer ere ez... zuk ezin didazu ezer esan...”.56 

Nolabait etsipenezko jarrera, irtenbidea zaila den inpresioa ematen duena, nagusitzen da 
holako irakurketan. Gizartearen baloreak eszeptizismo handiaz aldarrikatzen direla esaten du 
Wiseman-ek, Ongizatea filmeko azken sekuentziako gizonaren hitzak gogoratuz: 

“Problemei aurre egiteko era zuzen bakarra azkenean azaltzen den gizagaixo horrek ematen du, 
bere kasu ikaragarria azalduz: “Ez daukat dirurik ez alokairurako ez jateko, hiru egun dira ez 
dudala jaten. Ezin duzue ezer egin nigatik. Berdintasuna eskatzen dut. ¿Zer da berdintasuna herri 
honetako sistema demokratiko handiaren barruan?... Berdintasuna dira aberatsak alde batetik eta 
pobreak bestetik; ni pobreen partean nago eta zu legea zara. Ez bada ezer aldatzen Amerikako 
Estatu Batuak amaituko dira. Jauna... ez dakit zer egin ere ia... sufritu bakarrik. Ok, Ok, zeuk 
esaten duzuna izan dadila. Hori bada zuk nahi duzuna, azken baten zure lanbidea da, azkenaren 
zain egotea besterik ez zait geratzen.” Nire filmetatik sortzen den diskurtso guztien burla da; balore 
berdinak aldarrikatzen dira, baina erabateko eszeptizismoaz...”57 

Wiseman-ek dioenez filmak bertan azaltzen diren pertsonen nortasun galtzea erakusten du: 

“Jende honi lehen planoa baino hurbilagotik begira jarrita konturatzen nintzen denak zeudela 
nortasuna galtzekotan. Egin dudan guztiarekin lotuta sekuentziarik antologikoena gizon zahar bat 
hitz gutxikoa den polizia beltz inpasibleari zirika ari zaion hori da. Orduan ulertzen da zergatik 
gobernu amerikarrak eta pribilegiatuek arrazaren kuestioa liberaltasunez plantea dezaketen. Polizia 
beltza eta gizon horren artean miseriaren aldea dago, baina funtsean ez dago klase diferentziarik. 
Eta, hala ere, zuri zahar desklasatuak poema absurdu eta desenkantatua bailitzan arraza klitxe 
guztiak errezitatzen ditu... Problemarekin amaitzeko beltzek kanpora botatzen dute. Azken urteetan 
Amerikako gizartean gertatzen ari denaren paradoxazko isla da. Duela hamabost edo hogei urte 
poliziak zuriak izango ziren eta mozkortia beltza. Filmeko mozkorti honek esan ahal dio poliziari, 
“zuek beltzek biztanleriaren % 20a zarete eta laguntza sozialaren %90a duzue”. Pobre zurien eta 

                                                 
56 Fred Wiseman-en komentarioa Ongizatea filmari buruz, in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 31 or. 
57 Fred Wiseman-en komentarioa Ongizatea filmari buruz, in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 31-32 or. 
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pobre beltzen multzoaren arteko zeloen oihartzuna da. Nazio mailan, izan ere, pobre zuriak 
gehiago dira beltzak baino, nahiz eta beltzen artean proportzionalki pobrezia askoz ere gehiago 
egon.”58 

Wiseman-ek bere filmari buruz egiten duen interpretazioa gizarteari buruzko ikuspegi kritiko 
baten barruan jar daiteke. Ezkerreko ikuspegitik eginiko irakurketetan ikerlari batzuek diote 
Wiseman-en filmek beheko klasearen aldeko direla, baina beste batzuek ez dute hain argi 
ikusten, hau ere filmegintza honen anbiguotasun eta konplexutasunaren adierazgarritzat har 
daitekeen gauza izanik. 

15.4.2.3 Ezkerreko ikuspegietatik eginiko interpretazio 
desberdinak 

Dan Armstrong-ek gizarte aurreratuetako klase gatazken koordenadetan jartzen du Wiseman-
en lana. Baina Barbara Kopple-ren Harlan Eskualdea filmean ez bezala, hura ogiaren 
defentsarako burrukaz ari baita, Wiseman-en filmetan beste elementu batzuen bidez adierazten 
omen da klase borroka, autoritatea, kualifikazioa eta ezagutzaren kontrolaren bidez, kapitalismo 
aurreratuaren hiru klase sozialeko ereduaren barruan (langileria, klase ertainak eta goiko klasea) 
ondo ulertzen dena.59 Honelako interpretazioak adostasun handiagoa dakar filmaren esanahi 
inplizituekin. 

Baina beste begirada batzuk Wiseman-en filmen interpretazio libreagoak aurkezten dituzte, 
ikuspuntu multipleen aldea kontuan hartuta, eta ez dute irakurketa hain erabatekorik egiten. 
Arthur-en esanetan holako filmek gizarteko elementu guztien arteko interrelazioa azpimarratu 
beharrean kasu konkretuetan geratzen dira egoera deskontestualizatuz. Honela amerikar 
ideologia liberalarekin bat etor daitezke, honek aipatzen duen “berdintasunaren” edo 

                                                 
58 Fred Wiseman-en komentarioa Ongizatea filmari buruz, in: Filmoteca Nacional de España, o.c. (1978) 31-32 or. 
59 Armstrong: “(...), Wiseman’s films, both individually and collectivelly, examine contemporary American class 

struggle from the perspective of the ideological and cultural hegemony of the Professional-Managerial Class 
(PMC) over the subordinate working class. Unlike most other progressive documentaries about contemporary 
America that address “bread and butter” issues (Barbara Kopple’s Harlan County, U.S.A., for example), Wiseman 
is fought over the issues of authority, skill, and knowledge -all of which are at the center of the PMC/working class 
interface in America today. Ultimately, his films examine the reproduction of capitalist culture and capitalist class 
relations through the work performed by the PMC within the various dominant institutions which his films observe. 
Wiseman’s cinema can therefore be better understood in light of the three-class model of capitalism presented by 
Barbara and John Ehrenreich in the mid-seventies.” ARMSTRONG, Dan, “Wiseman’s Model and the Documentary 
Project: Toward a Radical Film Practice”, in: ROSENTHAL, Alan (Ed.) (1988): New Challenges for Documentary. 
University of California Press, 181 or. 
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inpartzialtasunaren eredu zinematikoa jarraituz, ikuspuntu desberdinak pisu berberaz azaltzen 
direlarik.60 

15.4.3 Filmaketaren etika 

Interpretazio inplizituak aintzat hartuta Wiseman-en filmek adierazten dute instituzio 
publikoetan askotan harreman degradanteak eratzen direla funtzionario eta bezeroen artean. 
Nichols-ek dioenez instituzioak bezeroa objektu bihurtzen duen bezala Wiseman berak ere 
objektu bilakatzen du pertsona bere filmean, batez ere instituzio horietan lanean ari dena. Eileen 
McGarry-k dioenez Wiseman-ek hobeto ateratzen ditu instituzioetara joan egiten diren lagunak 
instituzio horiek martxan ipintzen dituztenak baino: protestazko eszena ugari agertzen da, eta 
jendea laguntza bila doana, erantzun moduan errutinazko ekintzak eta zapalketa besterik jaso 
gabe. Guzti hau bizitza instituzional arrarotu baten adibidetzat har daitekeen umore beltzaz 
lagunduta.61 Hala ere, Nichols-ek dioenez: 

“Badirudi Wiseman-ek funtzionario hauek tratatzen dituela beraiek bezeroei (ikasle, paziente, 
kasuak) ezartzen dieten begirada hotz eta laburtzaile berberaz, baina baita ere esan genezake 

                                                 
60 Arthur: “Documentary’s version of pure observation intersects a sociology of the status quo in which social 

inequities are simultaneously privatized and made an object of nonapprobatory study. The filmic project becomes, 
in Wiseman’s words, a “natural history” of American life all the more valuable because it “refuses to take sides, 
cast blame, or offer solutions.” The finished works can then be understood as “unanalyzed data,” the accretions of a 
“statistical survey,” with filmmakers cast in the role of field workers “with a camera instead of a notebook.” Unlike 
earlier documentaries in which the presentation of evidence, argument, and scenic displays of collective social 
transformation govern formal construction, direct cinema insists on decontextualization. Because its “findings” are 
unfalsifiable, it cedes to itself an imminent freedom from contradiction. (...) Judgments is thrust in the lap, or mind, 
of the individual spectator. Makers and supporters alike subscribe to traditional realist metaphors in claiming a 
more active, more pluralistic, “democratic” spectatorship arising from the ambiguity of (in theory) unassimilated 
scenes and/or the lack of mediation through which they are presented. As Nöel Carrol points out, liberal doctrine of 
the period was transposed cinematically as a space where multiple viewpoints were entertained, a Baziniam 
principle of perceptual freedom adduced as “an expressive emblem of egalitarianism.” ARTHUR, P., o.c. 120 or. 

61 Nichols: “En los documentales de Fred Wiseman se produce una situación similar de valores criticados en un nivel 
y repetidos en otro. En películas como Titicut Follies, Hospital, Welfare y High School, Wiseman presenta pruebas 
sobre cómo las instituciones de servicio público estructuran intercambios degradantes entre los funcionarios y su 
clientela. En numerosos casos este proceso da como resultado una reducción del cliente al estatus de objeto que la 
mirada imperturbable de Wiseman pone de manifiesto. El individuo queda clasificado como un tipo para el que se 
prescriben procedimientos o rutinas formularias. Estas dimensiones del sujeto que van más allá de los preceptos 
quedan como una forma de exceso, como testimonio de un proceso de deshumanización que Wiseman documenta 
con persistencia impávida. ¿O se trata de persistencia «impertinente»? Wiseman reduce a objetos a su clientela, la 
gente a la que filma, en especial los que trabajan en estas instituciones. Eileen McGarry ha demostrado que 
Wiseman favorece a las personas que utilizan las instituciones por encima de quienes las hacen funcionar por 
medio de primerísimos planos poco favorecedores, de la inclusión de escenas que implican protesta o petición de 
ayuda por parte de la clientela junto con represión o actuación rutinaria por parte de los funcionarios, y de un 
sentido del humor negro que también podría considerarse como parte de una visión enrarecida de la vida 
institucional.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 187-188 or., lan hau aipatuz: McGARRY, Eileen, “Documentary, 
Realism, and Women’s Cinema”, in: Women and Film, 7 zb., 56 or. 
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Wiseman, (...), ezergabeekin lerratzen dela bijilantzia, menpekotasun eta kontrolaren erlazio 
hierarkikoetan. Alde baten kritikatu egiten dituen baloreak ondoren berak jarraitzen baditu ez da 
erreportari, gurutzatu edo dokumentalista profesionalaren moduko helburu interesatu batzuk 
izatearren, bere preferentzia hierarkiaren alde batekin bistako egiten duelako baizik, bestea 
gutxiesten duen bitartean. (...) Bereizketa hau egitea inportantea da, ze apartatu egiten du Wiseman 
ohiko erreportarien objektibitate eta begirada profesionalaren etika eztabaidagarritik, eta etika eta 
eztabaida desberdinaren arloan jartzen du auzia: konpromisoa, defentsa eta kritikarenean.”62 

Horrela bada, hierarkiaren behekoen alde egiteko konpromisoa bere jokaera etikoaren 
justifikagarri moduan ikus daiteke. “Erreportariak” horrelako konpromisorik izan ohi ez duenez 
kondenagarriagoa litzateke erabilitako sistema baina egilearen konpromiso horrekin ados egonez 
gero beste era batera ikusten dela arazoa adierazten du Nichols-ek. 

15.4.4 Generoaren tratamendua 

Instituziora laguntza bila doazenen artean gizonezkoen nagusigoa dago, hauek 18 sekuentzia 
protagonizatzen azaltzen zaizkigu, emakumezkoak 10 sekuentziatan ikusten ditugun artean. Hala 
ere, filmeko bi sekuentziarik luzeenetan (33 eta 46) emakumeak dira beren arazoa azaltzen 
dutenak, badirudi bietan administrazioak aurrikusi edo ondo eraman gabeko arazo 
burokratikoetan sartuta daudela, eta kasu bietan beren alaba nagusiez lagunduta daude, 
erakundeko idazkarien aurrean protesta egiteko, tonua asko igotzen delarik azkenengoan. 

Emakumezkoak orokorrean espresiboagoak dira zenbait sentimendu adierazterakoan: 
tristezia, inpotentzia, babesik eza, erresignazioa, bateren bat oso haserre jartzen da. Gizonezko 
batzuek ere berdintsu azaltzen dute inpotentzia, adibidez azken sekuentziakoak, baina beste 
askok haserre modukoaz erantzuteko joera gehiago dute, edo egoerak zentzurik ez duen keinuak 
eginez. Bakarrizketak ere bakarrik gizonei entzuten dizkiegu, bata paperak ezertarako balio ez 
dutela ta lurrera botatzen ari den itsas langilea, eta bestea azken sekuentziako gizona. Gizonezko 
batzuek amaierarik gabe protestaka jarduteko grina dute, eta orduan autoritatearen aurpegi 
ezkutuagoa egiten da bistako, poliziaren zereginean. (Ikus gehiago “biolentziaren” atalean) 

Erakundeko idazkarien aldetik espresioa ez da asko aldatzen emakumezkoetatik 
gizonezkoetara, mesfidantza adierazten duten aurpegikerak nagusitzen dira, edo defentsibara 
moduan daudenak. Noizbait bezero batzuekin jarrera konprentsiboagoa ere azaltzen da. Ta beste 
batzuetan agintea eta autoritatea adierazten duten jokaerak eta hitz egiteko moduak ageri dira. 

                                                 
62 NICHOLS, B., o.c. (1997) 188 or. 
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15.4.5 Biolentziaren tratamendua 

Filmean hainbat aldiz azaltzen dira edifizioa zaintzen ari diren poliziak, jokabide desegokia 
hartzen duten pertsonak indarrez tratatuak izan daitezkeela ziurtatzen dutenak. Gehienetan, 
poliziak ez axolazko jarrera modukoaz daude, ez dugu ikusten haietako inor bijilantzia edo 
kontrol estua adierazten duen espresioren batez. 

Filmean une bitan azaltzen dira poliziak beren eginkizun kontrolatzailea burutzen. 28an gizon 
zuria polizia beltzei zuzentzen zaie kolektibo beltzaren aurka dituen esateko guztiak jaurtikitzen. 
Poliziek indiferentziaz jasotzen dituzte komentario luzeak, harik eta azkenean edifiziotik 
kanpora bultzaka botatzen duten arte. Bestea 44 sekuentzian gertatzen da, gizonezko hispanoak 
idazkariarekin luzaz eztabaidatzen ari diren emakumezko bezero beltzengana joaten da, haien 
alde jarriz. Idazkariak orduan plantako superbisorea eta poliziari deitzen diete hispanoa handik 
urrun dezaten, baina orduan era bitxian diskusioa sortzen da idazkaria eta poliziaren artean 
bakoitzaren rolaz. Holako egoerek balio ahal diote Wiseman-i gorago aipatutako helburu hura 
lortzeko, bakoitzaren eginkizunen eta jokabideen konplexutasuna adierazteko estereotipoetatik 
ihes eginez. 

15.4.6 Ondorioak 

Aztertu ditugun filmen artean honexek du seguruen baten Eszena-jartzea gutxien, egileak ez 
baitu ia kontrolik aurrean dituen pertsonen egintzetan. Hala ere, batzutan nabari da jardun batzuk 
burutzeko eskatu diela, edo ari zirena jarraitzeko: hori gertatzen da bezeroak elkarren artean 
hizketan ari diren sekuentziekin, adibidez. Besteetan egileak eskatu dio norbaiti egunero egiten 
duen zereginen bat errepikatzeko, esaterako idazkaria artxiboetara kontsulta egitera joaten 
ikusten dugunean, edo beste zenbait kasutan egileak aurretiaz kalkulatu du zein izango den 
bezeroak egingo duen ibilbidea, hori jasotzeko kamera leku estrategikoan jarriaz. 

Kamera egoteak lagun askoren jokabidean aldaketak sor zitzakeen, eta orokorrean egileak 
montatzeko unean eliminatu egin ditu kameraren aurrean zeudela delatatzen zuten pertsonak. Eta 
aipatutako honexekin lotzen da beste puntu bat, izan ere filmaketa garaian Eszena-jartzea 
handirik ez da egon baina montatzeko unean egileak askatasun osoa hartu du egoerak nahi zituen 
eran ordenatzeko eta helburu bataz edo besteaz planoak elkarrekin josteko. 

Filmak egituren mailaketa batez funtzionatzen duela ematen du: Gorengoan eraketa 
asoziatiboa duela dirudi, asoziazioak ebokazio, intuizio edo sentsazioen bidez sortzen direlarik, 
hitzetan konkreta daitezkeen ideien bidez baino gehiago. Horren azpian, atalka, sekuentzia 
gehienak narratiboki eraikita daude, idazkari eta bezeroen arteko interakzio lasai edo 
tentsiozkoaren transkurtsoa erakusten zaigulako. Noizbait kategorialki antolatuta dauden 
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sekuentzia batzuk ere badira, egintzaren nondik norakoa baino gehiago gai baten inguruko 
irudiak agertuz, makina diferenteak beren lanak egiten bata bestearen atzean ikusten ditugunean 
bezala. 

Muntaketa, gehienbat, kontinuitatezkoa da, idazkari eta bezeroen arteko interakzioaren joana 
azaltzeko erabiltzen da, funtsean plano luzeez, eta plano-sekuentzien bidez. Kontinuitatea, batez 
ere, plano-sekuentzia horien barnean sortzen da. Baina beste sekuentzia batzuetan ebakien 
bidezko muntaketa egiten da, eta plano-kontraplanoen moduko kontinuitate formulak agertzen 
dira. Noizbait, kontinuitatea Kuleshov efektuaren bidez lortuta dago, garbiltzaile beltza eta 
kexuka ari den gizonaren artean bezala, baina emaitza ez da egitura narratiboa eraikitzea 
asoziatiboa baizik. Sekuentzia kategoriala denean, antzeko gaia edo ekintza adierazten duten 
irudiak elkarren ondoan jartzen dira besterik gabe. 

Plano gutxi dago kamerak pertsonaiaren baten ikuspuntu subjektiboa adierazteko, baina 
filmak gutxitan bezala lortzen du lagunen barneko sentimenduak espresatzea. Horretarako haien 
“interpretazioak” garrantzi apartekoa du, jendearen aurpegikera, hizketa molde eta gorputz 
mugimenduak eta egokerak ondo adierazten dute zer gogo tankeraz dauden. Une berezietan 
kamerak zoom-aren bidez distantzia hurbiltzen dakienez gehitu egiten du filmaren gaitasun 
espresiboa. Funtzionamendu honek ondo frogatzen du beronen errealismo psikologikoa, 
pertsonen barneko mundu hori adieraztea baita bere oinarrizko printzipioa “errealitatea” 
errepresentatzerakoan. 

Filma direct cinema-ren erakusle osokoa izanik modu obserbazionala erabiltzen du errealitate 
hori jasotzeko, hots, egileak oso kontrol gutxi ezartzen du aurrean dituen pertsonen jokabidea eta 
gertakarietan. Bestalde egileak oharkabean pasatu nahi du ikuslearen aurrean, errepresentazioak 
kamera ez balego bezala funtziona dezan. 

Wiseman-ek ihes egiten du aztertzen dituen egoeren ikuspegi aldebatekoa ematetik, nahi 
duena errealitatearen konplexutasuna erakustea da, gizakiek jokatzen dituzten rolen 
konplikazioa, edozein estereotipotik urrundu nahirik. Bestalde ikusleak gauza diferenteak uler 
ditzake, bakoitzak dituen baloreen arabera, hala ere inor ezin izango da erabat konforme geratu 
aurretiaz zeukan ikuspegiarekin, ze lehenagoko ikuskerak zalantzan jarriko zaizkio, poxin bat 
bederen. 

Esandako hau, batez ere, maila esplizituagoan gertatzen da. Baina, agian, testuak beste gauza 
bat adierazten du maila inplizituagoan, gizarteko sektore batekin nolabaiteko konpromiso gradua 
indikatuz. Filmak komentariorik ez duenez, adibidez, hau filmegintzako beste errekurtso batzuen 
bidez espresatuko litzateke, alde batetik soinua eta irudiaren hautaketa eta disposizio partikular 
batez, kamera instituzioetako bezeroen ahulezia eta inpotentziaren adierazpena indartuko duen 
eran erabiliaz, eta bestetik, langileen autoritatea erakusten duten detaileak agertuz. Interpretazio 
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hau ontzat emanez gero Wiseman-ek salatu egiten dituen balore berdinez tratatzen dituela 
erakundeko pertsonak atera genezake. Baina hierarkian behean daudenen alde hartutako 
konpromisoagatik inpartzialtasunaren izenean egiten diren antzeko traizioak baino 
justifikagarriagoa dirudi bere jokabideak. 

Generoari buruz emakumezko eta gizonezkoen artean konparazio bat egiteko aipagarria da 
bakoitzaren jokabide espresiboa. Emakumezkoak orokorrean sentimendu batzuk espresatzen 
dituzte gehiago, tristezia, inpotentzia, eta babesik eza; gizonezkoak, aldiz, haserrekorrago eta 
aurpegikera txar gehiagoz erantzuten diote idazkarien ezetzari. Berauek dira baita ere filmean 
indarraren erabilpenetik gerturen dauden episodioetan protagonistak: batean polizia beltzek 
bultzaka jaurtikitzen dute kanpora amairik gabeko ekin kansagarrian ari zaien gizon zuria, eta 
bestean emakume idazkariak poliziari dei egiten dio berea ez den auzian muturra sartu duen 
gizonezko bat urruntzeko, baina hau lortu beharrean bakoitzaren rolei buruzko eztabaida sortzen 
da, eszena hau filma ez dela estereotipoekin ondo konpontzen adieraz lezakeen adibide bat 
gehiago bilakatuz. 
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16 12-Barbara Kopple-ren “Harlan 
eskualdea, USA” 

 (Harlan County, U.S.A.) 

1976 

16.1 Sarrera: filma egiteko baldintzak 
Meatzarien gatazkaz ari den film hau egiteko oztopo asko gainditu behar zuen egileak. 

Hasteko filma produzitzeko alde finantzieroa ziurtatzea ez zen gauza erraza izan, eta Rosenthal-
ek dioenez Barbara Kopple-k behin ta berriro aurkeztu behar izan zuen proiektua.1 Fundazio 
batengandik fondoak lortu ondoren bera eta ekipo txiki bat 13 hilez egon ziren greban sartuta 
zeuden Harlan-eko meatzariekin bizitzen. Lanerako ekipo txikia osatu zuten, alde batetik 
presupostua laburra zelako eta bestetik meatzarien komunitatean ahal zenik eta erarik 
naturalenean integratzeko.2 Grebalarien moduan filmaketa ekipokoak ere konpainiako gizonen 
biolentziaren beldurrez zeuden denbora osoan. Gertakari hauetako batzuk filmean erregistratu 
ziren, kapataz batek kamionetatik pistolaz disparatzen dienean bezala. 

Beraien bizimodua, bilerak eta mobilizazioak filmatzen uzteko, meatzariak seguru zeuden 
ekipokideek haien kausarekin sinpatizatzen zutela. Barbara Kopple Harlan-eko greba baino 
lehenago ere, 1969an, meatzarien arazoak filmatzen aritua zen Kentucky-n. Garai hartan 

                                                 
1 Dirurik inon lortu ezinik zuzendaria fundazioetara zuzendu zen laguntza bila: “I reckon I must have applied to 

hundreds of foundations. I got regreted by a great many of them but would do all sorts of things to keep the process 
going.” ROSENTHAL, Alan (1980): The Documentary Conscience. University of California Press, 305 or. 

2 BORDWELL, D., eta THOMPSON, K., o.c. 22 or.  
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meatzarien United Mine Workers zeritzon Union-a edo sindikatuan, mugimendu berria sortua 
zen, “Miners for Democracy” izenekoa, ustelkeriaz akusatzen zuten Tony Boyle ordurarteko 
presidentearen aurka jarduteko, sindikatu barruko hauteskundeak exijituz. Boyle oposizioaren 
kontra edozein gauza erabiltzeko prest ere azaldu zen, oposizioko buru bat, Yablonski eta bere 
familia hiltzeko aginduz. Hauteskundeak egiten dira eta oposizioko hautagaiak irabazten du, 
Arnold Miller-ek. Garai beretsuan nazioan zehar eratu gabe zeuden meatzariak ere antolatzen 
saiatzen ari ziren, haien artean Harlan eskualdeko Brookside meaztegietakoak. Hauek Union-
arekin bat egiteko erabakia hartu zuten, konpainiari kontratu berria exijituz, nagusiei gustatu ez 
zitzaien gauza eta meatzariak grebara eraman zituena.3 

Harlan-eko eskualde meatzariak aurretiaz ere tradizio borrokalari handia zeukan. 
Hogetahamarreko urteetan hango langileak greba oso gogorra burututakoak ziren, hildako 
ugarirekin. Kopple-ren filmean garai haiek ere gogoratzen dira, batez ere protagonista 
nagusienen ahoan etengabe aipatzen diren gertakizunak izanik. Oraingo greban beren 
eskakizunak lortu orduko 13 hile pasako dituzte, konpainiako gizonen aurka saiatzen piketeetan, 
eta azkenean enpresaren aldekoek meatzari bat hil ere egingo dute, kontratu berria zinatu baino 
lehenago. 

Gorago aipatu bezala Kopple-k ezin izango zuen holako filma egin meatzariek beren alde 
zegoela ikusi ez balute, eta publiko zabalari dagokionez harrera oso ona izan zuen Estatu 
Batuetan. Egileek uste zuten jende gutxik ikusiko zuela filma, holako arazoak bakarrik 
sindikalistei edo ingurukoei interesatuko zitzaizkiela, baina harrituta geratu omen ziren sortu 
zuen interesaz. Hiri batzutan film komertzial askok baino arrakasta handiagoa izatera iritsi 
baitzen.4 

                                                 
3 Aghed-k holako elkarrizketa egiten dio Kopple-ri: Aghed: Les mineurs ont dû sentir chez vous une grande loyauté à 

leur cause, sinon ils n’auraient pas permis à cette intimité de s’etablir. Kopple: Certainement. Ils ont de toute 
évidence compris que nous sympathisions avec leur cause, leur lutte et leurs actions. Aghed: Et comment les 
mineurs ont-ils pu être persuadés de ce sentiment? Par exemple, quel était votre crédit en matiére de loyauté au 
moment de votre premier contact avec les mineurs et leurs familles? Kopple: Cela s’est passé sur une certaine 
durée. J’avais commencé à tourner pendant le mouvement «Miners for Democracy». En 1969 l’assassinat de 
Yablonsky, de sa femme et de sa fille suscita tout un mouvement dans les mines, connu sous le nom de «Miners for 
Democracy»: les mineurs en avaient plus qu’assez de vivre et de travailler sous une dictadure établié par le 
président du syndicat Tony Boyle et ils voulaient une direction qui corresponde à leurs besoins. Dans ces 
circonstances, de la masse des mineurs émergea Arnold Miller ainsi que quelques autres dont chacun avait passé de 
vingt-six ans dans les mines à mener le combat au plan local. Une partie de leur plate-forme fut alors d’organiser 
les inorganisés. C’est ainsi qu’en 1973 les mineurs de la mine de Brookside votèrent pour leur adhésion au «United 
Mine Workers» et ceci devint un élément nouveau pour le changement de direction de ce syndicat. Donc, comme 
j’avais filmé tout le mouvement «Miners for Democracy», il s’ensuivit tout naturellement que j’allai dans Harlan 
County. Beaucoup de gens qui avaient travaillé à la campagne de Miller étaient alors des responsables dans Harlan 
County.” AGHED, Jan, “Entretien avec Barbara Kopple”, in: Positif, 198 zb., 1977ko Urria, 29 or. 

4 Kopple: “Ce qui se passe avec ce film est très surprenant. Quand je le tournais je pensais que jamais personne ne le 
verrait. Je m’imaginais que les syndicalistes, les mineurs et peut-être quelques-uns de mes amis seraient les seuls 
spectateurs. Puis le film, montré au Festival de New York, reçut trois ovations du public debout. Nous avons 



Harlan Eskualdea, USA 
 
 
 
 

533 

Merezi du aipatzeak Harlan-en bertan meatzariek nola hartu zuten filma. Giroak tentsio 
handikoa izaten jarraitzen zuen: Greba amaitu bezain laster Ku Klux Klan-a jokabide gogorrari 
ekiten hasi zen, jende progresista guztiak intimidatzen. Kopple eta beste ekipokideak filmarekin 
heldu zirenean, proiektatzeko lekua meatzari armatuek defendatuta zegoen. Proiekzioa oso 
dramatikoa izan omen zen, silikosiaz hiltzen ari zen meatzari bat ere bere hospitaleko ohe 
handian eraman zuten filma ikustera, eta jendeak konpainiaren kontra oihuka jardun zuen berriro 
gertakariak ikusi ahala.5 

16.2 Estiloa 

16.2.1 Filmaren segmentazioa 

Ondoko segmentu eta sekuentzietan banatu dugu filma: 

1. Sarrera 

1.1. Meatz galeriako giroa, leherketak. 

1.2. Meatzarien auzoko zenbait eszena eta agure baten kanta tristea. 

1.3. Harlan County-n United Mine Workers of America sindikatuan sartu berriak diren meatzariak 
greban. Kamioneta bat pasatzen da bozgorailuz dei eginez nahi duenak lana daukala Brookside-ko 
meaztegian. 

1.4. Piketekoen artetik doaz lanera eskirolak, antolatzearen beharraz hitz egiten da. 

                                                                                                                                                
aujord’hui un distributeur commercial et le film passe dans cinquante villes. Nous avons appris hier qu’il vient de 
sortir à Boston où il fait plus de recette que Rocky, Marathon Man et Black Sunday et qu’il est le deuxième succès 
de cette ville. Il marche incroyablement bien. Il tient vraiment sa place comme un film commercial. Pour moi, cela 
veut dire que les habitants de ce pays veulent peut-être des films que les fassent penser et les émeuvent, qu’ils sont 
capables de comprendre non seulement les problèmes de leurs pays mais ceux des autres aussi et que peut-être 
d’autres films comme le mieu pourront suivre et trouver un marché de masse.” AGHED J., o.c. 30-31 or. 

5 Kopple: “Ce qui a suivi la grève, c’est l’intervention du Ku Klux Klan. Et toute personne aux idées progressistes, de 
quelque espèce qu’elles soient, était victime d’intimidations. La femme qui dans le film se lève au tribunal pour 
dire: «Dans ce pays, les lois ne sont pas faites pour les travailleurs», a été jetée en prison sous l’inculpation 
d’enlèvement de la femme d’un membre du Klan et de passage de la frontière de l’état avec elle. Il y avait à ce 
moment-là des démonstrations para-militaires; quant aux gens qui avaient des relations interraciales, il y eut des 
attentats à la bombe contre leurs maisons; le proviseur du lycée faisait faire aux élèves d’enseignement ménager 
des robes et des cagoules pour le Klan; l’atmosphère était plutôt à la brutalité. Quand j’arrivai avec le film, le Ku 
Klux Klan pendit un bouc avec KKK sur le ventre tout près de l’endroit où nous devions le projeter, là où se 
passent dans le film les funérailles et la réunion strategique, la signature du contrat, etc... Il fallait donc que ce soit 
une projection armée. Les mineurs protégeaient l’exterieur. L’ensemble était très passionnel. En regardant le film 
dans cette atmosphère de tension, les gens revécurent toute la grève. Ils poussèrent des cris contre les briseurs de 
grève, ils pleurèrent pendant les obsèques de Laurence Jones; l’homme qui se mourait de silicose fut amené là sur 
son grand lit d’hôpital pour voir le film. Ce fut incroyablement dramatique.” AGHED J., o.c. 27-28 or. 
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1.5. Grebari buruzko iritzi kontrajarriak: enpresarioa, emakume grebalariak, eskirolak. 

1.6. Agure batek gogoratzen du 30etako grebaren gogortasuna, zuri-beltzezko argazkiak eta irudi 
filmatuak ikusten direlarik. 

1.7. Grebaren lehen hilea, poliziak ez die uzten piketekoei bidea oztopatzen, bilera. 

2. Emakumeen protagonismoa 

2.1. Emakumeek beren eginkizunaz mintzatzen dihardute. 

2.2. Emakumeak umeak zaintzen eta piketean. 

2.3. Film zaharrean ikusten dira emakumeak greba garaian etxeko lanean eta borrokan. 

2.4. Grebaren laugarren hilean daude, piketean dauden emakumeak eta gizon batzuk atxilotzen ditu 
poliziak. 

2.5. Kalabozoan. 

2.6. Epaiketa: epailea, emakume bat defentsa egiten. 

3. Grebalarien beste mobilizapen batzuk 

3.1. Enpresarioek negoziaketa aldarrikatzen dute, sindikalistek beren eginbeharra azaldu. 

3.2. Grebalariak Duke Power-en akzionistei ez inbertitzeko eskatzen. 

3.3. Enpresarioa akzionisten bileran hitz egiten, Harlan-eko sindikalista beren egoera azaltzen. 

4. Meatzarien lan baldintza gogorrez 

4.1. Sindikalista enpresen etekinei buruz mintzatzen, enpresarioa eta Administrazioko 
funtzionarioa meaztegietan segurtasuna bermatzen dela adierazten, ondoren meatz bateko leherketa 
handia gertatzen da. 

4.2. Alargunak hitz egiten, banaka batzuk irten dira bizirik. 

4.3. Hileta. 

4.4. “Birika beltzen” gaixotasuna. 

4.5. Iritzi desberdinak gaixotasun horri buruz. 

5. Botere aldaketa Union-a edo sindikatuaren barruan 

5.1. Tony Boyle presidentea eta bere aurka dagoen Yablonsky. 

5.2. Yablonsky-ren hilketa eta hileta. 

5.3. “Miners for Democracy” mugimendua martxan, hauteskunde kanpaina, Arnold Miller 
oposiziokoak irabazi. 

5.4. Aurreko presidentea hilketa agintzearen errudun. 

6. Harlan County-ko greban egoera laztu egiten da 

6.1. Hamar hile greban Harlan County-n, piketeek eta eskirolek berdin jarraitzen dute. 
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6.2. Miller, Union-aren presidente berria, Harlan County-ra dator. Emakume zahar batek antzinako 
borrokak gogoratzen ditu. 

6.3. Piketea, eskirolak. 

6.4. Eskirolen kapatazak prentsa-agiria eskatzen filmaketa ekipoari. 

6.5. Enpresarioa eta negoziaketen burua. 

6.6. Eskirolen ibilgailuak piketekoen ostikaden artean pasatzen, baina kapataza pistolaz eta bere 
laguntzaileak makilez dabiltza. Grebalari baten etxea tirokatua. 

6.7. Biltzen eta piketeak antolatzen jarraitzen dute grebalariak. 

6.8. Grebalarien artean eztabaidak, arazoak. 

6.9. Erdi ilunetan eskirolen kapatazak eta laguntzaileek tirokatu egiten dituzte piketekoak eta 
filmaketa ekipokoak. 

6.10. Bilera, gizonezkoak eta emakumezkoak. 

6.11. Goiz bateko episodioa: Grebalariak ere armatuta daude, emakumeak makilez, sheriff-a dator, 
kapataza arrestatzeko agindua erakusten diote, azkenean eskirolak buelta emanda doaz. 

6.12. Jaia eta manifestapenaren bidez Virginiako Union-ak bere babesa adierazten die Harlan 
County-ko grebalariei. 

6.13. Piketeko baten heriotza eskirolak tirokatuta. 

6.14. Hileta. 

7. Harlan County-ko greba amaitzen da, baina arazoak ez dira definitiboki konpontzen ikatz 
meaztegietan 

7.1. Kontratua lortzen da 

7.2. Kontratuaz eta huelgaz iritziak 

7.3. Meatzariak lanera. 

7.4. 74an, ikatz enpresarioen elkarteak eta Union-ak ezin dute akordioa lortu. Union-eko 
meatzariak grebara doaz. 

7.5. Akordio probisionala lortzen da, iritzi desberdinak. 

7.6. Erratifikazio-botaketa, eta emaitzak akordioaren aldekoak. 

7.7. Lanera buelta, iritziak. Arazo berriak. Amaiera 

Honela funtzionatzen du segmentu banaketak: Lehen hiruretan Harlan-eko grebaren lehen 
hileetako iskanbilak kontatzen dira. Tartean mende hasierako lan egoera eta grebak ere 
gogoratzen ditu meatzari zahar batek. Emakumeen zeregina bereziki azpimarratzen da hirugarren 
segmentuan. Laugarren segmentuan meatzarien lan baldintzak aipatzen dira, segurtasun eza eta 
birikietako gaixotasunak. Bosgarrenean meatzarien sindikatuaren iragan hurbila gogoratzen da, 
orduko aginte diktatoriala nola gainditu zen. Ondoren seigarren segmentuan Harlan-eko greba 
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hartzen da berriro, eta gatazka gogortzen doala ikusten dugu, eskirolek tirokatu egiten dituzte 
piketekoak, azkenean meatzari bat hil ere egiten dute. Azken sekuentzian meatzariek kontratua 
zinatzen dutela ikusten dugu, baina egoerak ez duela horrela luzaroan irauten aipatzen da, greba 
berriak egiten dira, eta beste kontratuak zinatu. 

16.2.2 Eszena-jartzea 

Kopple-k kontatzen du filmaketak egin orduko uneren baten fikziozko teknikak erabiltzeko 
aukera ez zutela baztertzen, pertsonaia batzuk jarraituz eta haien bilakaera azalduz, elkarrizketak 
egin ordez edo kamerari zuzen hitz egiten zion jendea alde batera utziz.6 Hala ere, egin zutena 
beste gauza bat da. Ez da batere erabiltzen fikziozko Eszena-jartzearik, elkarrizketak egiten dira, 
batzutan formalak sindikatuko ordezkariari edo, besteetan jendea bat-batean harrapatu eta 
galderak eginez, noizbait ekipokoak interakzio arruntean ari dira aurrean duten jendearekin, 
elkarrizketa normalean jardungo balute bezala. 

Orokorrean filmak ez du Eszena-jartzea handirik, uneoro dauden baldintzetan filmatzen 
saiatzen dira, eta, besteak beste, argiaren falta askotan nabari da goizaldeko piketeen inguruko 
eszenetan. Sekuentzia batzuk oso argi gutxiz eginak daude, 2.4 eta 6.8 adibidez, biolentziazko 
episodio handienekin kointziditzen dutenak, lehenean poliziak atxilotu egiten ditu hainbat 
piketelari, eta bestean eskirolek tirokatu egiten dituzte piketekoak eta ekipokoak. 

Filmeko irudiek ez dute pretentsio artistikorik, baina errealitate efektu handia dute. Azaltzea 
bera da gauzarik garrantzizkoena, eta irudiak nola edo hala jasotzeari eman zaio inportantzia 
beren kalitateari begira ibili gabe. 

16.2.3 Egitura 

16.2.3.1 Egitura narratiboa 

Filmak funtsean historia bat kontatzen du, nolabait bere hiru une klasikoekin, planteamendua, 
garapena eta irtenbideaz, tartean zeharkakoago lotura duten atalak sartuz. Egileak aprobetxatzen 
du Harlan-eko meatzariek egiten duten greba meatzariei buruzko gauza orokorrago eta 

                                                 
6 Kopple: “A force d’habiter  chez les mineurs et de devenir si bons amis avec eux, il ne semblait pas naturel d’être 

sans équipement ou de ne pas filmr. Tout le monde y était donc accoutumé. D’autre part ils se passionnaient très 
violemment pour les événements. Quant à nous, ce que nous voulions surtout filmr, c’était le comportement. 
Pendant le tournage nous avions pensé utiliser des techniques de fiction, c’est-a-dire faire évoluer des personnages, 
filmr l’interaction entre les gens, et non pas des interviews ni des gens parlant directement à la caméra. Nous 
voulions que la caméra reste descriptive.” AGHED J., o.c. 28-29 or. 
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zabalagoei buruz hitz egiteko, hala nola arazo sindikalak, lan segurtasun eza eta gaixotasun 
arazoak. Egileak dioenez, filmaketa garaian film bat baino gehiago egitea pentsatzen zuten 
meatzarien gai desberdinez. 

Protagonista eta antagonista kolektiboak daude, egilea identifikatzen da meatzariekin, eta 
antagonistak enpresarioak eta hauen laguntzaileak dira. Kolektibo horien barruan norbanako 
batzuk nabarmendu egiten dira, sindikatuko buruak, Harlan-en grebako zereginak prestatzen 
dituzten gizon eta emakumeak, eta konpainiaren aldetik zenbait nagusi eta piketeen aurka beste 
langileak eramaten ari den kapataza eta beronen laguntzaileak. Filmean gertatzen den 
emakumeen presentzia ta jardunaren agerketa aparta aipatzen dituzte kritikoek. (Ikus 
“generoaren tratamenduan”). 

16.2.4 Muntaketa 

Kopple-k dio 50 ordu fimatu zituztela, hiru urtetako errodajean, film bat baino gehiago 
egiteko materiala beraz. 9 hiletan ibili zen montatzen laguntzaile ugariz inguratuta.7 Hainbeste 
gai desberdin aurrean izanda ez zen erraza filmean guztiak ondo integratzea eta kritikoren batek 
kaltegarritzat jo du hori. Egitura narratibo on batek jarraitu beharko lituzkeen gailur eta lasai 
uneen araua ahaztu egiten duela filmak dio Rosenthal-ek, momentu batetik aurrera errepikatzaile 
eta geldo bilakatuz.8 Uste dugu Rosenthal-en arabera azken segmentua egongo litzatekeela 
sobra, meatzariaren heriotza gertatu ondoren kontratua lortzen dutenean izango bailuke amaiera 
“naturala” kontatzen denak. 

                                                 
7 Kopple: “Nous avons enregistré cinquante heures de film -assez de matériel pour faire des films séparés sur la 

silicose, la sécurité des mineurs, l’histoire des syndicats et de Harlan, la corruption des syndicats, l’extraction à ciel 
ouvert et dans les puits, le contrat national du charbon- sur beaucoup de sujets différents dans Harlan County. Après 
tout, le tournage a duré plus de trois ans. Le montage a pris neuf mois -c’était un film très difficile à monter. Un de 
ses côtés agréables est que ce fut un travail collectif. Beaucoup de gens y ont travaillé; ils venaient tous les jours 
chez moi à New York; il y en avait qui n’avaient jamais travaillé sur un film auparavant mais qui se sentaient 
politiquement engagés à toute la durée du montage. Nous projetions un premier montage de dix heures: les gens 
regardaient et ils ne pouvaient pas se contenter de dire: «Ça ne va pas parce que les personnages n’évoluent pas ou 
à cause du rythme ou pour autre chose». Il fallait pouvoir proposer une solution. Si on faisait un commentaire, il 
fallait suggérer un autre choix. C’etait une méthode de montage très cérébrale et très difficile, qui demandait 
beaucoup d’énergie mais qui était trés bénéfique pour moi qui étais si proche de matériel, parce que cela me 
permettait de voir ce que d’autres pensaient selon leur propre perspective.” AGHED J., o.c. 31 or. 

8 Rosenthal: “The first two-thirds of the film was brilliant, but then it became repetitive, discursive, losing all its 
energy. Here there was one glaring central problem: the film had a natural ending that Kopple ignored. The result 
was that after the natural climax, the film began again in a more boring way and seemed to go on and on forever. 
Points made earlier in the film were merely repeated in different circumstances without adding very much to the 
viewer’s knowledge. My view is that Kopple, in her obsession with her subject, had ignored or forgotten the basic 
rules about rhithm, pace and audience demands.” ROSENTHAL, A., o.c. (1990) 78-79 or. 
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Bestalde elkarrizketak eta mintzaldietatik aparteko gertakariak daudenean muntaketa 
kontinuitatezkoa da, haien garapena kontatzen zaigu modu sekuentzialean. 

16.2.4.1 Planoen ezaugarriak 

Guztira 670 plano kontatu ditugu, 1:43’43” irauten duelarik filmak, beraz, batez beste plano 
bakoitzak 9,3 segunduko denbora hartzen du. Plano luzeak, minutuko iraupenaren inguruan 
dabiltzanak, bakarrik 4 dira: 49, 489, 509 (berau luzeena, 1’55”), eta 550. planoak. Batez ere, 
509a da “plano-sekuentzia” moduan hartzekoa, ze filmatzaileak jarraitu egiten du une 
desberdinak dituen ekintza bat: a) sheriff-aren etorrera piketeko emakumeei handik kentzeko 
esaten, baina konpainiako kapataza atxilotzeko agindua erakusten diote; b) sheriff-a 
kapatazarekin, zer gertatzen den kontatzen; c) sheriff-a berriz ere emakumeengana. Kamerak 
denbora guztian jarraitzen du sheriff-aren ibilera. 

Erreportaia estiloari dagokion bezala mugimendu asko dute planoek, panoramikak ugariak 
dira, “travelling-ak” ere bai (gehienetan eskuan eramandako kameraz), eta zoom-aren erabilera 
ere handia da. Panoramika da gehien azaltzen den mugimendua, 139 planotan agertzen baita. 
Mugimendua beti dago ekintza zentrala edo interes fokoa jarraitzeko asmoz egina, jendearen 
mugimenduak segitzeko edo hizlari batengandik bestera pasatzeko. Pertsonaiek eta ekintzek 
agintzen diote kamerari nola mugitu. 

Distantziari buruz plano ertainen edo hurbilen erabateko nagusigoa dago, ondorengo laukian 
ikus daitekeenez: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Zein kamera-distantzia erabiltzen den 
gehien Harlan eskualdea, USA filmeko sekuentzietan 

Gehiengoen osoketa 

- Gehiengoa Lehen Plano hutsez osatua: sekuentzia 2 

- Gehiengoa Erdiko Plano hutsez: 7 sekuentzia 

- Gehiengoa Erdiko Planoak gehi Erdiko Plano Laburrak: 19 sekuentzia 

- Gehiengoa Erdiko Planoak, Erdiko Plano Laburrak eta Lehen Planoak: 8 sekuentzia 

- Gehiengoa Lehen Planoak eta Erdiko Plano Laburrak: 3 sekuentzia 

- Gehiengoa EP, EPL, LP, et Detaileko Planoak: 1 

- Gehiengoa Plano orokorrak eta Plano amerikarrak: 6 sekuentzia 
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Honek esan nahi du 46 sekuentziatik 40tan plano hurbilak direla nagusi. Bakarrik 6 
sekuentziatan dira Plano Orokorrak gehi Plano Amerikarrak erdia baino gehiago. Aipatzekoa da 
EPL eta EP-en artean gehiengoa lortzen dutela 19 sekuentziatan. Eta 7tan EP-en gehiengoa 
dagoela kontuan hartuta, aipagarriena zera da, sekuentzia gehienek (26k) erdikotasun hau 
erakusten dutela planoen distantzian. 

Ohartu gara Detaileko Planoen urritasunaz ere, film osoan 34 izanik bakarrik, kontraste 
handia, adibidez, Erdiko planoekin, hauek 244 baitira. Honela banatzen dira distantzia 
bakoitzaren kopuruak eta portzentaiak: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido.. kuadroa: Planoen kopurua kamera-distantziaren 
arabera Harlan eskualdea, USA filmean 

Planoen kopuru absolutuak eta protzentaiak* 

- DP: 34, % 5 

- LP: 136, % 20,3 

- EPL: 124 % 18, 5 

- EP: 244, % 36,4 

- PA: 46, % 6,9 

- PO: 146, % 22 

 

* Kopuru absolutuetan filmak guztira dituen planoak baino gehiago sumatzen dituzte lauki 
honetakoek, eta arrazoia hauxe da, plano batzuek distantziaren aldaketak dituztela beren barruan, hori dela 
ta behin baino gehiagotan kontatuta daudelarik. 

Planoen erdikotasunaren nagusigo erabatekoak film hau cinéma-vérité eta direct cinema 
korronteetan eginikoekin antzekotasunean jartzen du. 

16.2.4.2 Elkarrizketak 

Filmean elkarrizketa ugari dago, baina era berezian tratatuta daude berauek. Grebalariei 
egiten zaizkie “elkarrizketa disimulatuak” gehienetan, hau da, ez da erabat begibistan agertzen 
filmgileari kontatzen ari direla gauzak, beste kideren bati kontatzen arituko balira bezala eginda 
daude, pertsona ez da aurrez azaltzen, alborantz begira baizik, galdegilea kameraren ondoan jarri 
beharrean urrunago jarri delako. Zenbaitetan entzuten dugu galdegilearen ahotsa: 6.4 eta 6.10 
sekuentzian adibidez, baina ez da inoiz filmatzailea azaltzen. Beste zenbaitetan ere erabiltzen da 
elkarrizketa formula, batez ere Union-eko buruak mintzatzen direnean, edo enpresarioak, edo 
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medikua, edo Administrazioko funtzionarioren bat, baina gehienetan badirudi beste norbait ari 
dela elkarrizketa hori egiten, adibidez prentsaurrekoa antolatua delako, beste kazetari batzuk 
izanik galderak-eta egiten dituztenak. 

16.2.4.3 Musika 

Musika lokalak edo country musikak azpimarratzeko papera betetzen du filmean. Gehienbat 
bertako jendeak, meatzariak, haien emazte ta alabak, edo abeslari lokalen batek egindakoa da. 
Musika horrek meatzarien bizitza ta historia kontatzen du, Kopple-k dio meatzariak 
elkarrengandik isolatuta daudela eta abestiak elkarrekin komunikatzeko ahalegina direla, eta bai 
tragediez zein gertakari pozgarriez egiten dituztela. Eta borrokarako musika dela gaineratzen 
du.9 

Filmean 19 aldiz behintzat entzuten dugu jendea kantatzen, gutxi gora-behera erdizka 
emakumeak eta erdizka gizonezkoak, pare bat aldiz bietariko ahotsak nahasten dira, eta noizbait 
instrumentu hutsezkoa ere bada. Gehienbat kantak ahots hutsez egiten dira, batzutan kitarraren 
laguntzaz, besteetan piketeko emakumeak dira kantaka ari direnak, borroka kanta entzuten 
dugularik, «beti gogor, beti gogor gu, pinarbola erreka alboan bezala...». Elizako hiletako kantak 
ere entzuten dira. 

Esandakoaren adibide moduan kanta batzuen letrak aipatuko ditugu. Seigarren segmentuan 
holako kanta bat azaltzen da, borrokan parte hartzeko deia eginez: 

“Zuen senarra ikatz meaztegian hiltzea nahi ez baduzue, bihar piketeen lerroan ikusiko zaituztet. 
Zein aldetan zaude? Kontratu bat nahi dugu, libreak izan. Zein aldetan zaude? Piketeen lerroan 
sartu behar da, denentzako tokia dago...” 

Birika beltzen gaixotasunaz hitz egiten den sekuentzien amaieran emakume batek holako 
hasiera eta amaiera duen abestia kantatzen du, gaixotasun horrekin gizon bat hiltzen deneko 
egoera gogoratuz eta kritika soziala eginez: 

“Nagusia etorri da kanposantura lore sorta batez, (...) 
                                                 
9 Elkarrizketa: Aghed: La musique semble avoir une grande part dans la structure thématique de votre film. Elle 

semble aussi avoir une telle place dans la vie des gens que leur lutte serait plus dure sans elle. Kopple: C’est que 
les mineurs sont géografiquement isolés les uns des autres. Il y a en a dans le Kentucky, dans l’ouest de la Virginie, 
en Pennsylvanie, dans l’Ohio, l’Alabama... L’histoire culturelle des Appalaches est caracterisée par ce fait que les 
chansons ont été écrites pour essayer de communiquer. On en fait sur toutes les tragédies comme sur les 
événements heureux. Et elles sont écrites avec le sang et avec les tripes des mineurs, par les mineurs eux-mêmes, 
par leurs filles ou par leurs femmes, Il s’agit là d’une part très important de la culture, qui est destinée à faciliter un 
peu la lutte et à communiquer pour être isolés les uns des autres. (...). Aghed: La «country music» de votre film est 
certes trés différente de celle de Nashville. Kopple: C’est sûr! Elle est entièrement écrite par les gens eux-mêmes. 
C’est leur musique. C’est une musique de lutte, de la lutte des gens qui ne veulent pas être victimes et qui veulent 
se bagarrer pour ce en quoi ils croient.” AGHED, J., o.c. 27 or. 
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gizon on bat joan da.” 

Heriotza filmean zehar giroan dagoen gaietako bat da. Une baten agureak eta bere alabak 
kantatzen duten abesti bat: 

“Oh heriotza, utz egidazu beste urtebete bizitzen...” 

16.2.5 Ikuspuntua 

Film honetan kameraren ikuspuntu subjektiboak pertsona konkretuekin baino gehiago 
kolektibo batena balitz moduan funtzionatzen du. Kamerak denborarik gehiena meatzarien 
arteko jendea, beren egintzak eta bilerak filmatzen pasatzen du, hauekin lerratuta azaltzen da 
erabat, eta batez ere tentsiozko uneetan, polizia ilarak daudenean eskirolei pasatzen uzteko, 
eskirolak pistolaz eta makilez azaltzen direnean, grebalariak tirokatuak direnean, kamerak hauen 
ikuspuntua islatzen du, berauen atzetik, berauen begietatik bezala filmatzen du. Honek balio du 
ikuslea meatzarien ikuspegiaren identifikatzeko. 

Hortik aparte kamera grebalarien bileretan, etxeetan eta inguruetan dago, haien nekeen eta 
sufrimenduen, haiek kontatzen dutenaren lekukoa da, eta guzti honek ere grebalariekin 
identifikatzen laguntzen du. Kameraren kokamendu honek, pertsonek pasatzen dituzten arrisku 
berdinetan jarriaz, haien ikuspuntuarekin erabat konektatzeko balio du. Adibidez, Nichols-ek 
dioen bezala, tiroketa gertatzen denean filmatzailea bera ere tirokatua da, eta ikusleak arrisku 
fisiko horren sentsazio bortitza sentitzen du.10 

16.3 Errealitatearen errepresentazioa 

16.3.1 Errealismoaz 

Nanook Iparrekoa eta Kameradun gizonaren errealismoa aztertzean aipatu genituen 
“errealismo dokumentalaren” ezaugarri batzuk, fikziozko filmetako errealismoarekin konparatuz 
dokumentalek errealismoa desberdin erabiltzen dutela frogatzeko. Harlan County filmak, 
gertakari historikoak erregistratzen dituenez —gizarteko gatazka edo krisi baten bilakaera—, hor 

                                                 
10 Nichols: “La cámara se convierte en algo más que un símbolo antropomórfico y un lugar geométrico. Se convierte 

en la encarnación física del ser humano que hay detrás de ella. Cuando se pone potencialmente a tiro, es el cuerpo 
del realizador el que lo ha hecho y se le transmite al espectador una sensación acuciante del riesgo físico. Hay 
ejemplos de este tipo en (...), Harlan County U.S.A. (...). En Harlan County y Medium Cool, el momento también 
queda señalado en la banda sonora por voces que anuncian el peligro desde fuera de la pantalla. (...).” NICHOLS, 
B., o.c. (1997) 125 or. 
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ari diren protagonisten jokabidea jasoaz, “errealismo dokumentalarekin” lotu daitezkeen beste 
aspektu batzuk erakusten ditu indar handiz. Film honetan errealismoa ziurtasun berezi batzuen 
bidez adierazten da, bai egilea eta bai kamera «hantxe bertan egon dira», benetako munduan, 
haiek “benetan” ikusi dutena ikusten dugu guk ere.11 Fikziozko errealismoan asko baloratzen da 
bere ohartugabe igarotzeko gaitasuna, baina dokumentaletako modu interaktiboetan edo 
erreflexiboetan eraikitzen den errealismoak ez du bilatzen konturatu gabe pasatze hori, eta, 
ostera, ekipokideak hantxe bertan azaltzeak gehi egin dezake bere “errealismo dokumentala”. 

Holakoetan ikusten ditugun planoek ez dute trama baten araberako justifikaziorik behar, 
nahikoa dute “benetako mundua” espresatzen dutela adieraztearekin. Mundu imajinario batekin 
arazorik gabeko harremanetan jarri barik mundu historikoarekin harremanean jartzen gaituzte. 
Kamerak egintza hori ez balu erregistratu ere gauza bera gertatuko zen. Aurrean daukaguna ez da 
munduaren ikuspegi metaforiko bat, egilearen benetako presentzia bat baizik, bere kontroletik 
kanpo dauden gertakariak filmatzen. Pertsonaiak jartzen badira kamerari begira edo haren kontra 
egiten, Harlan County-n ikusten ditugun konpainiako gizonak bezala, inongo ilusioren bat hautsi 
barik, benetako mundu bat azaltzen ari zaigun froga bilakatzen da.12 Holako filmean gatazka-
unean plano mugitu batzuk azaltzen bazaizkigu ez da helburutzat efektu artistiko bat bilatzen 
dutelako, zegoen benetako arriskuaren froga baino, adibidez. Arriskua egonda filmatzen 
jarraitzeko etika partikularra behar da, “interpretazioaren” atalean ikusiko dugun bezala. 

Dena den, benetako moduan agertzen zaiguna erregistratzeko ekintza bera da, ez aurrean 
dagoena. Esaten denaren egiazkotasuna zalantzan jartzen bada ere, errepresentazioa benetakoa 
izatea ez da zalantzan jartzen. Ezin da kuestionatu egilea han egon zen ala ez. Nichols-ek esaten 
du benetakotasunaren inpresioa errealitatearen errepresentazioa izatetik baino gehiago 
errepresentazioa bera erreala izatetik datorkiola.13 

                                                 
11 Nichols: “(...) el estilo realista en el documental también afianza el texto en el mundo histórico. Es una marca de 

autenticidad, que atestigua que la cámara , y por tanto el realizador, ha «estado allí», y de este modo ofrece garantía 
de que nosotros también «estamos allí», viendo el mundo histórico a través del ámbar transparente de las imágenes 
indicativas y el estilo realista.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 237 or. 

12 Nichols: “En vez de echar abajo la ilusión realista de un mundo autónomo imaginario, este tipo de momentos 
autentifican la presencia de personajes (o actores sociales) y realizadores en el mismo plano de coexistencia 
histórica.” NICHOLS, B., o.c. 239 or. 

13 Nichols: “Como consecuencia las claquetas audibles y visibles y los principios o finales toscos de las tomas 
autentifican el acto de registro en sí -aquí estamos, anuncian; esto es lo que se dijo o se hizo- y no la autenticidad 
histórica de lo que se registra. El hecho empírico de dicho registro, representado como un hecho que se produce en 
el mundo histórico, apuntala esta objetividad. Aunque se ponga en tela de juicio la veracidad de lo que se dice, la 
realidad del registro en sí, la autenticidad de la representación, está fuera de toda duda. Es innegable que el 
realizador estuvo allí. Tenemos una sensación más intensa del proceso de registro de lo que se dijo y se hizo. 
NICHOLS, B., o.c. (1997) 239-240 or. 
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Holako filmak zerikusi handia izan dezake telebistetan garatutako erreportaia estilo batekin. 
Harlan eskualdea eta antzeko dokumentaletan irudiaren era guztietako defizientziak 
ezintasunetik sortutakoak dira, ekipo txikia da, gauza asko erdi ilunetan jaso behar dira, dagoen 
argi naturalarekin, aurrean gertatzen ari diren eta filmgileak inondik ere kontrolatu ezin dituen 
egintzek kamera batetik bestera daramate, batzutan benetako arriskuan jokatzen du, eta irudiak 
kalitate handiagokoak ez badira ezin izan delako da. Baina geroago estilo hau apropos eraikiko 
zen telebistako programa batzuetan, Úbeda-k “errealismo zikina” deituko duena sortuz, helburua 
itxura perfektuegia duen produktutik ihes egitea izanik, justu “errealitate efektua” artifizialki 
indartzeko, apropos argi gutxiagoz, edo tripoderik gabe lan eginez. Gastua gutxitzea ere izan 
zitekeen beste arrazoi bat honetarako.14 

16.3.1.1 “Zinema feminista” eta errealismoa 

Film honek bereziki planteatzen digun beste aspektu bat hauxe da, emakume batek zuzendua 
izanda, ea nolako lotura dagoen errealismoa eta genero-ikuspegien artean aztertzea. 

Ann Kaplan saiatzen da “zinema feministak” bere ustez nolakoa izango beharko lukeen 
azaltzen. Dioenez ez da nahikoa horretarako gaia edo protagonisten aldaketa hutsarekin, 
gizonezkoak izan beharrean emakumezkoak hartzearekin, ostera, ordurarte erabilitako 
errealismoaren estiloa bera ere aldatu egin behar da. Aldaketa iraultzale batek errealitatearen 
errepresentazioa ere aldatu behar du.15 Dei hau Vertov-en aldarrikapenaren antzekoa dela uste 
dugu, zinemaren hizkuntza berriarena, hark ere uste baitzuen zinema sozialistak errealitatea 
azaltzeko modu berria aurkitu behar zuela. Horrela bada, Kaplan-ek ere esaten du zinemaren 

                                                 
14 Joan Úbeda-k Estatu Batuetako CBS katearen 48 HOURS asteroko programa informatiboan ikusi ditu ezaugarri 

hauek: “Además de acción, rapidez y movimiento, el estilo de 48 HOURS también incluye -especialmente en la 
manera de rodar- un componente de realismo sucio, una voluntad de evitar una apariencia demasiado perfecta. Una 
preocupación evidente por el detalle y los acabados podría comprometer la sensación de realidad comprimida en el 
tiempo que quiere transmitir el programa. Por ejemplo, casi todo se graba con la luz ambiente, sin iluminación 
(exceptuando los casos extremos -túneles-, las intervenciones de Dan Rather, y algunos entrevistados notables). 
Tampoco se emplea demasiado el trípode, y no importa mucho si en algún momento la cámara hace un movimiento 
brusco -un “barrido”- para no perder o para reencontrar algún personaje. Ello no significa que el trabajo de cámara 
en 48 HOURS sea deficiente, sino que los condicionantes estéticos pasan a segundo término. O, mejor dicho, que 
la calidad estética de 48 HOURS radica en no perder el hilo de lo que pasa delante de la cámara y en la capacidad 
de reacción ante cualquier imprevisto. El realismo sucio también responde, en parte, a la necesidad de reducir al 
mínimo la dotación material de los equipos para aumentar su ligereza y su flexibilidad.” UBEDA, Joan (1993): 
Reportaje en TV: el modelo americano. Íxia, Bartzelona, 118-119 or. 

15 Claire Johnston: “Any revolutionary must chalenge the depiction of reality; it is not enough to discuss the 
oppression of women within the text of the film: the language of the cinema/depiction of reality must also be 
interrogated, so that a break between ideology and text is effected.” JOHNSTON, Claire, “Women’s Cinema as 
Counter-Cinema,” in: Notes on Women’s Cinema, ed. Claire Johnston (SEFT: London, 1973), 28 or., hemen 
aipatua: KAPLAN, E. Ann, “Theories and Strategies of the Feminist Documentary”, in: ROSENTHAL, Alan (Ed.) 
(1988): New Challenges for Documentary. University of California Press, 80 or. 
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konbentzioak beste era batera erabili behar direla, “kode errealistak” alde batera utzi, 
ikuslegoaren espektatibak eta segurutzat emandako elementuak aldatu. Vertov-ek Kameradun 
gizona filmean praktikara eraman nahi izan zuena horixe bera izan zitekeen, egitura narratibo 
tradizionala desafiatu, eta bide batez ikuslea zinemaren mekanismoez kontziente egin. 

Noel King-ek holako irizpideekin aztertzen du Harlan eskualdea filma, eta hau dio ondorio 
moduan, Hollywood-eko estiloaren konbentzioak jarraitzen dituela funtsean: arazo guztiei irteera 
emateko ahalegina dagoela, historia borobila osatzekoa, nolabait, planteatzen diren arazoak 
konponduz amaitu behar dela adieraziz. Gauzak elkarrekin lotzeko sistema hau Hollywood-eko 
filmen sistema bera omen da, kontraesanak, inkoherentziak, eta errealitateak ordena gutxiago 
izan dezakeela sujeritzeko moduko edozein elementu eliminatuz.16 King-ek aldarrikatzen duen 
estiloan zera proposatzen da, kolektibitatea edo klasearen errepresentazio unifikatua egingo ez 
lukeen zinema mota. 

16.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Film honetan modu interaktiboa litzateke nagusi, errealitatearen ikuspegia gehienbat azaltzen 
diren pertsonaiek egindako hizketa eta komentarioetatik sortzen da, meatzari grebalariek egiten 
dituztenetatik, hain zuzen. Batzutan, hizketa hauek kamerarentzat egindakoak dira, egileak 
entrebistatzen dituelako, eta beste askotan aktore sozialek haien artean dituzten interakzioak, 
hizketak eta diskusioak. Behin baino gehiagotan egile eta filmatzaileei ez zaie ardura presente 
egitea erregistratzen duten horretan. Modalitate interaktiboa erabiltzean egilea ager daiteke 
irudietan, edo ez, adibidez bere ahotsa entzuten baina ikusi gabe, Harlan eskualdean gertatzen 
den bezala.17 Film honetan ez dugu egilea inoiz ere ikusten, beti dago kamera atzean, hainbaten 
bere ahotsa entzuten dugu, galderak-eta eginez. 

Bestalde, ikuspuntuaren arloan agertu zaigun bezala egilea filmean agertzen diren batzuekin 
lerratzen da, eta hori kontuan izanda eraikitzen den interakzioa ez da edonolakoa, konprometitua 
baizik, eta horrek filmaketaren etikaren arloan ohartzeko moduko elementuak dakartza. (Ikus 
“interpretazioaren” atalean). 
                                                 
16 Kaplan: “This kind of suturing is, of course, the traditional device of the classic Hollywood film in its aim to 

smooth over possible contradictions, incoherences, and eruptions that might reflect a reality far less ordered, 
coherent, or continuous than Hollywood wants to admit or to know. Like Claire Johnston, King concludes by 
asserting the necessity of creating a different type of text, one that resists the rhetorical conventions of populist 
cultural history that “depicts its own strategies and practices, and which does not provide a complete, unified 
representation of class and collectivity.” KAPLAN, A., o.c. 81 or., lan hau aipatuz: KING, Noel, “Recent ‘Political’ 
Documentary: Notes on Union Maids and Harlan County, U.S.A., Screen 22, 2 zb., (1981), 18 or. 

17 Nichols: “A menudo no se ve ni se oye al realizador, que deja a los testigos que «hablen por sí mismos». En 
ocasiones la voz del realizador se oye mientras su cuerpo permanece invisible. Esto es lo que ocurre en (...) partes 
de Harlan County, U.S.A., (...).” NICHOLS. B., o.c. (1997) 90 or. 
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Baina filmak gauza asko konpartitzen du modu obserbazionalarekin ere. Hainbat aldiz 
badirudi aurrean duena filmatzera mugatzen dela, adi dagoela zer gertatuko, inolako kontrolik 
gabe aurrean daukan horretan, erabat beren buruz gertatzen ari diren jazoera batzuk hartzen. 
Errealitate hori ez da filmgileek probokatua, ez dago pertsonaiak kontrolatzeko Eszena-
jartzearik, eta alde honetatik obserbazional gradu handia duela esan daiteke. Hala ere, film 
obserbazional garbietan gertatzen ez den bezala hemen sarritan egiten dira presente (nahiz eta 
irudian agertu gabe izan) filmatzailea eta kamera. Bestalde, halako filmetako moduan, direct 
cinema estiloan egiten zena, adibidez, egilea itxaroten ari da “krisia” noiz gertatuko. Material 
asko filmatzen du, eta muntaketa garaian egiten du aparteko lana hura antolatzeko, material 
beragandik irten daitekeen gauzak ordenatzeko era “naturalena” jarraituz. Horrela bada, film hau 
obserbazional eta interaktiboaren nahastea izango litzateke. 

16.4 Interpretazioa 

16.4.1 Filmaren helburu sozio-politikoak 

Kopple-ek dioenez filmaren amaieran zuten arazoa zera zen, eskari sozialen bat egin ala ez, 
esanahi politiko konkretuaz bukatu ala ez, adibidez energiaren nazionalizazioa eskatuz. Baina 
holako amaiera ematea gauza forzatuegia izango omen zen, eta azkenean ez zuten horrelakorik 
erabaki.18 Hala ere, filmak mezu argiagoak dituela gaineratzen du, adibidez sindikatua beraren 
funtzionamenduaz, sekzio lokalei iniziatiba gehiago utzi behar zaiela adieraziz, dena 
direkzioaren esku uzteak errazten duen ustelkeria-eta gutxitzeko.19 

16.4.2 Filmaketaren etika 

Aztertu ditugun film guztien artean honek gehien planteatzen duen gaia hau da, filmatzaileak 
gertakizunak erregistratzerakoan igaro ditzakeen arriskuei buruz ea zer justifikazio duen. 
                                                 
18 Kopple: “La fin du film nous a vraiment donné du mal, puisqui’il s’agissait de terminer le film mais aussi de lui 

donner une signification politique. C’etait une décision difficile à prendre parce que nous avions pensé finir en 
demandant la nationalisation de l’energie. Mais ce serait arrivé comme des cheveux sur la soupe parce que cela 
n’avait pas fait partie du déroulement du film.” AGHED J., o.c. 31 or. 

19 Aghed-ek Kopple-ri egindako elkarrizketa. Aghed: Le film délivre un message politique très fort dans le sens où il 
prend très nettement position, pour la masse des travailleurs du syndicat, contre la direction établie, où il montre les 
dangers de corruption attachés à cette direction et déclare que l’initiative devrai revenir à la base dans les sections 
syndicales locales. C’est une position politique assez claire. Kopple: La force vient d’en bas! Évidemment cette 
position que prend le film est très critiquée, surtout par les bureaucrates du syndicat. Ce que les mineurs 
ressentaient et ce qu’ils essayaient de dire, c’est qu’on ne peut faire confiance à aucune espèce de direction, qu’il 
faut tout contrôler soi-même.” AGHED J., o.c. 31 or. 
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Nichols-ek dio holako kasuetan filmatzaileak “adorearen etika” erabiltzen duela, segurtasun 
pertsonalaren gainetik dagoen lehentasunen batek autorizatzen omen du kamera arriskupean 
ibiltzea.20 Gainetiko arrazoi hau era askotakoa izan daiteke, besterik gabe norberaren heriotzaren 
aurreko adorearen froga izatea, era desinteresatuan inportantea den informazioa biltzea, edo 
besteen kuraia eta heroismoa jasotzea. Abenturetarako gogoak, profesionaltasunak, edo kausa 
batekin konpromisoa izateak motiba dezakete “adorearen etika” hau. 

Harlan eskualdeko ekipoak egoera gogorrari egin behar izan zion aurre. Konpainiako jendeak 
edo laguntzaileek heriotzaz mehatxatzen zituzten, tirokatuak izango ziren gau horretan bezala. 
Beraiek ere, filmaketatik aparte, inoiz armak hartuta ibili zirela dio Kopple-k. Lurrean lo egiten 
zuten zeuden etxea tirokatuko zuten beldurrez. Baina bestalde sentitzen zuten inguruko 
biztanleek, meatzariek eta haien familiek, babestuko zituztela, eta sentimendu horrek laguntzen 
zien.21 

16.4.3 Generoaren tratamendua 

Kopple-k dioenez ez zen bere asmoa emakumeak jarraituz egitea filma,22 baina gertakizunen 
transkurtsoak ekarri egin zuen emakumeen parteharketa apartekoa greban, piketeak osatzerakoan 
esaterako, eta greba aurrera joan ahala emakumeok pikete horietako indar printzipala izatera 
iritsi ziren.23 Horrela, sujeritzen du Kopple-k, emakumeen protagonismo hori berak 
aukeratutakoa baino gehiago gertakizunek beraiek berez-berez sortutako gauza izan zen. 

                                                 
20 NICHOLS, B., o.c. (1997) 124-125. or. 
21 Kopple: “On nous avait dit qu’ils allaient nous tuer (les hommes de main de la compagnie). Cette atmosphère de 

violence fait partie de la vie quotidienne à Harlan. Tout le monde a un revolver. Ce n’est pas illégal. On ne le cache 
pas. On nous avait dit que si nous étions pris la nuit nous serions tués. Pendant les dernières semaines de grève, les 
briseurs de grève se surpassèrent vraiment. Par exemple le soir ils tiraient sur les maisons des mineurs. Alors entre 
autres choses il fallait un système d’escorte pour aller aux cabinets dehors. Un soir, mon cameraman et moi-même 
nous sommes sortis, lui avec un fusil M1 et moi un Magnum 357 -c’était  juste pour aller aux cabinets! Nous 
entendîmes des coups de feu et des bruits dans les buissons. Nous eûmes si peur tous les deux que nous tirâmes et 
que nous fimes fuir un chien. C’était vraiment terrifiant. Le soir les hommes prennaient la garde devant l’entrée. Ils 
restaient assis sous le porche toute la nuit et nous dormions dans les maisons par terre sur des matelas. Nous avions 
peur. Et chacun savait que la seule force et la seule protection venaient des habitants. Et c’est ce qui nous faisait 
nous sentir en même temps incroyablement forts.” AGHED J., o.c. 30 or. 

22 Kopple: “Quant aux femmes, elles commencèrent par être incroyablement méfiantes. Elles dirent qu’elles 
s’appelaient Florence Nightingale, Martha Washington, etc... sans vouloir nous donner leurs vrais noms. Je crois 
bien qu’il nous a fallu une bonne semaine pour qu’elles nous disent á quels piquets de gréve nous devions aller et 
des choses comme ça, pour qu’elles nous fassent confiance et nous parlent. Elles étaient trés méfiantes. Mais alors 
elles brisèrent vraiment la glace. Ce sont des personnalités superbes. Elles le sont aussi dans le film, si je peux me 
pemettre de parler ainsi. Mais, contrairement à ce que l’on m’a souvent dit, ce n’est pas un film sur les femmes. 
C’est un film sur les gens.” AGHED J., o.c. 29-30 or. 

23 Kopple: “Certainement. Voici ce qui s’est passé: le juge, qui était un travailleur de la mine, avait décrété qu’il n’y 
aurait que six piquets de grève autorisés. Tout le monde sait qu’on ne peut gagner une grève avec seulement six 
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Emakumeen artean badira hiru aurretik dabiltzanak, askotan agertzen dira planoetan. Bada 
bat liderraren rola betetzen duena, emakumezkoen bileran ezeze gizonezkoenetan ere agertzen 
dena paper horrekin, eta 23 planotan azaltzen da, ia beti hitz egiten. Grebalarien artean berau da 
su-arma bat erakusten duen bakarra, bileran paparretik pistola ateratzen duenean, bera prest 
dagoela esateko. Beste emakume bat ere, iharragoa aurpegiz eta gorputzez, askotan agertzen da, 
eta bere rola batez ere talde integratzailea izatea da. Hau 12 aldiz azaltzen da, gehienetan hitz 
egiten baita ere. 

Oro har, emakume hauek etengabe ikusten ditugu bilera eta mobilizazioetan, kalabozoan 
atxilotuta, piketeetan, sheriff-ari aurre egiten. Filma aurrera joan ahala azaltzen diren tentsio 
handieneko uneetan emakumeak ditugu protagonista nagusi. Berauek dira tirokatuak izan 
ondorengo egunetan makilak eskuetan hartuta ikusten ditugunak konpainiako kapataza eta bere 
laguntzaileei pasatzen ez uzteko asmoz. 

16.4.4 Biolentziaren tratamendua 

Badira tentsio handiko zenbait sekuentzia, piketekoak eta eskirolen arteko gorabeherez edo 
poliziarekin izandakoez. Hauek, adibidez: 1.7, polizia ilara biren artetik pasatzen dira eskirolak, 
poliziak gizon batzuk atxilotzen ditu. 6.6 sekuentzian piketekoek ostikoka hartzen dituzte 
eskirolen kotxeak, kapataza eta laguntzaileak ikusten ditugu pistolaz eta makilez, pasatzen 
laguntzeko. 6.8an gauezko irudiak dira, tiroak entzuten dira, jendea txilioka, kapataza ikusten da 
kamionetatik bere pistola disparatzen kamera dagoen tokirantz, lagun batzuk ikusten dira 
kamerarengana etortzen eta irudi-mugimendu handia dago. 6.10ean piketekoak ere armatuta 
daude, sheriff-a dator kentzeko agintzen, baina kapataza atxilotzeko agindua erakusten diote. 
Eskirolak buelta emanda doaz. 

Aghed-ek azaltzen du filmak adierazten duen tentsio hori, biolentziazko atmosfera nabari da 
denbora osoan, une ikaragarriak daudela dio. Ekintza biolentoak asko ikusi ez arren irudiak 
biolentzia handia transmititzen dutenak direla gaineratzen du.24 

                                                                                                                                                
piquets. Ce fut donc aux femmes de prendre la relève. C’étaient des femmes qui toute leur vie avaient entendu leurs 
grands-pères et leurs pères parler de syndicalisme, mais pour beaucoup d’entre elles c’était la première fois qu’elles 
prenaient position. Quand elles eurent commencé il n’y eut aucun moyen de les arrêter; elles étaient de plus en plus 
militantes et devinrent la force principale qui asura le succés des piquets de grève.” AGHED J., o.c. 30 or. 

24 Aghed: “Malgré toutes les scènes chaleureuses dans la communauté, toutes les scènes de solidarité, de joie militante 
et de lutte optimiste, le film est imprégné d’une atmosphère de violence, de danger menaçant, et on y trouve des 
moments plus terrifiants, parce que plus authentiques, que dans n’importe quel film hollywoodien. Je pense par 
exemple à la scène où les briseurs de grève, revolver en poche, traversent la foule au piquet de grève: scène «non 
violente» très violente, très terrifiante!” AGHED J., o.c. 30 or. 
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16.4.5 Ondorioak 

Filmak egitura narratiboa du, gertakari batzuen jarraipena egiten da denbora luzean zehar. 
Greba baten hasiera, bilakaera eta amaiera ikusten ditugu grebalarien ikuspuntutik, nola ari diren 
etengabe konpainiako gizonen aurka piketeetan, enpresaren aurkako mobilizazioak eta greba 
antolatzeko egiten dituzten atsedenik gabeko bilerak. Tarteka, gertatzen dena ondo ulertzeko 
beharrezkoak diren beste sekuentziak sartzen dira: Harlan-eko meatzarien borroken historia, 
sindikatu barruko aginte aldaketa, meatzarien lan segurtasun eza eta gaixotasunak. 

Egitura hau funtsean kontinuitatezko muntaketaren bidez eraikitzen da, gertakizunak beren 
joanean azaltzen dira eta elkarrizketak eta bileretako eszena ugariak daude. Filmak Eszena-
jartzea minimoa duenez, egileek ez dute izan beren aurrean dutenari buruzko kontrolik, egintzak 
beren buruz gertatzen dira eta filmatzailea haiek ahal denik eta ondoen filmatzen saiatu da. Hori 
dela ta askotan baldintza eskasetan egin behar izan du lan, argi gutxi, kamera ahal den moduan 
eskuan erabilita, eta guzti horrek nabari uzten du irudiak nolako zirkunstantzietan eginda 
dauden. Bestalde planoei dagokienez hurbilak dira nagusi, Erdiko Plano Laburrak izanik 
ugarienak, eta honek filma cinéma-vérité eta direct cinema-ko estiloetara hurbiltzen du. 

Ikuspuntuaz esateko inportanteena kamerak aukeratutako kokapenagatik sortzen diren 
ondorioei buruzkoa da: egileek grebalarien ikuspuntua hartzen dute, eta hauek dauden posiziotik 
jasotzen ditugu irudiak. Bide batez grebalariak arriskuan daudenean kamera ere arriskuan dago 
eta ikusleak galtzeko zori horren sentsazioa jasotzen du. 

Filma dokumentalei dagokien errealismo estilo baten adibidea da, “errealitate efektu” edo 
benetakotasunaren inpresioa indar handiz azaltzen duena, gertakariak ikusten ditugun moduan 
ikusiz egilea «hantxe egon delako», aurrean gertatzen denari buruz inolako kontrolik izaten ez 
denean sortzen baita holako efektua. Kamerak egiten dituen kontrolik gabeko mugimenduak 
benetako errealitate horretan egotearren sortu dira, horren froga bilakatzen dira. Errealitatea 
errepresentatzeko moduaz filma, batez ere, interaktiboa litzateke, errealitatea eraikitzen duelako 
aurrean dituen pertsonen elkarrizketa, hizketa eta adierazpenen bidez, eta egileek hauekin duten 
interakzioa sarritan azalduz. Baina bestalde filmatzaileek ezin dute gidatu aurrean gertatzen 
dena, berau filmatu baizik, eta honek estiloa modu obserbazionalarekin lotzen du. 

Esanahien arloan gorago aipatu bezala argi geratzen da egileak grebalariekin eta haien 
eskabideekin bat egiten dutela. Haien kausa justua dela esan nahi du. Filmaketaren etikari buruz 
egileek “adorearen etika” bat praktikatzen dute, eta horren arabera pasatzen dituzten arriskuak 
justifikatuta daude konpromisua hartu dutelako grebalarien kausarekin. Emakumezkoek 
protagonismo handia hartzen dute filmean, eta zuzendariak dioenez hau egintzak nola gertatzen 
ari ziren emakumeek hartu zuten indarraren isla besterik ez da. Hala ere, hainbat aldiz egileak 
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apropos hartuko zuen emakumeen ikuspuntua, haiek zebiltzan lekuetara joanda, gizonezkoak 
zebiltzan inguruak bigarren planoan utzita. Azkenez biolentziaren tratamenduaz zera esan behar 
da, filmak biolentziazko giroa islatzen duela etengabe, eta nahiz eta batzutan ekintza biolentoak 
ikusi irudietan, imajinatzekoa da holako gertakari erreal batzuk filmatu ahal izateko errealitatea 
berak askoz ere gogorragoa izan behar zuela. Giro biolento horrek dena jarriko zuen gainezka, 
nolabait filmak erakusten duen atmosferan islatuz. 
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17 13-Chris Marker-en “Eguzkirik 
ez” 

(Sans soleil) 

1984 

17.1 Sarrera 
Chris Marker dokumentalgilea cinéma-vérité korrontearen aitzindarietarikoa da Frantzian 

1962an eginiko Le Joli Mai filmarekin, Rouch eta Morin-ek beren Uda bateko kronika burutu 
eta handik lasterrera. 1950ean hasita Frantziako dokumentalgintzan karrerarik luzeenetarikoa 
egin duena da. Hau dio Gauthier-ek berataz: 

“Zibilizazioen sakoneko funtsaren bila egindako gogoetatik harantz bere lan ugaria eta sekretuan 
zerbaitekin geratu nahi izanez gero, denborari buruzko obsesioa aurkitzen dugu datu filosofiko 
moduan, irudia eta memoriaren arteko erlazioen analisiarekin lotuta. (...) Marker-ek zinemaz egiten 
duen erabilera literaturaz idazle frantses kronikari eta moralistek egiten zutenaren modukoa da, 
Voltaire-ekin hasi eta André Gide-rengana. Dokumentalaren funtziorik zailena asumitzen du, 
lehiakide gutxi izanik horretan. Bakarti eta harrapaezin, William Klein-ek jarritako izenaren 
arabera, Marker-ek «ermitau elektronikoa» dirudi.”1 

Bere lan osoari buruz esandako hau erabat aplikagarri zaio orain aztertuko dugun Eguzkirik 
ez filmari, hemen ere esanahi kultural sakon batzuk harrapatu nahi direlako, eta denbora zein 
memoriaren gaiak etengabe errepikatzen direlako. Hortik aparte, leku geografiko desberdinen 
artean jauzika ibiltzea film honen beste ezaugarri bat da, eta hau dio Gauthier-ek horretaz: 
                                                 
1 GAUTHIER, G., o.c. 276 or. Sekretutasuna aipatzean Chris Marker izena bera ere goitizena dela esan behar da. 

Benetako izena Christian François Bouche-Villeneuve da. 
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“Izenburuaren jatorria ere baden Moussorgski-ren musika errusiarrean inspiraturik, hasieran eta 
amaieran Islandiako irudietan enkuadratua, Île-de-France-ko eta leku indeterminatuetako irudi 
iheskorrez josia, film insolito honek Japonia eta Ginea-Bissau-ren arteko hurbilketa arbitrarioa 
dauka gai zentraltzat.”2 

Japoniari buruzko faszinazioa agertzen da batez ere filmean, bere aurreko beste bati jarraituz, 
1966an eginiko Le Mystère Koumiko-ri. Bere karrera luzean zehar beste zinegile askorekin 
batera egin du lan, eta hasiera bertan, 1951n, Alain Resnais-en Les Statues Meurent Aussi 
filmean parte hartu zuen, komentarioaz arduratuz. 1967an Vietnam-i buruzko koprodukzio 
frantses-amerikar baten sartu zen, beste zuzendari hauekin: Alain Resnais, Jean-Luc Godard, 
Joris Ivens, Agnes Varda, Claude Lelouch eta William Klein. Eta 1970etako urteetan 
dokumentalgile batzuekin Slon taldea sortu zuen, «interbentziozko zinema» egiteko asmoz. 

17.2 Estiloa 

17.2.1 Segmentazioa 

72 sekuentziatan eta 13 segmentutan zatitu dugu filma, funtsean Vertov-en Kameradun 
gizona filmean bezala irizpide tematikoa erabiliz. 

1. Islandia 

1. Islandiako hiru umeak. 

2. Japonia 

2. Hokkaido-ko irlatik Tokio-ra untziz eta trenez. 

3. Garza paduran, emua eta emakume beltza. 

4. Zeremonia katuen tenpluan. 

5. Mendia, kostaldea, txakurra hondartzan, emakume beltza untzitik begira. 

6. Tokio-ko marjinatuak kaleetan. 

7. Kanposantuan sake likorea eskaintzen, eta taberna. 

3. Afrika 

8. Kaia, batela, gizonezko eta emakumezko beltzak. 

9. Animalia hilda basamortuan, ihauterietan mozorroturiko jendea Ginea Bissau-n. 

4. Japonia 

                                                 
2 GAUTHIER, G., o.c. 209 or. 
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4.1. Tokioko kaleak 

10. Kohetea zeruan, misila, hegazkin nodriza. 

11. Auzotarren ospakizuna. 

12. Tokiora heltzen kostatik eta errepidez. 

13. Autobusean joaten bidetik. 

14. Kaleko eszena arruntak, katuak eta Utopia hotela. 

15. Trenak pasatzen dira hiri barruko kanposantuaren ondotik. 

16. Jendea liburuak erosten eta irakurtzen. 

17. Tokioko kaleko ormairudiak, marrazki handiak, estatuak. 

18. Gaua heltzen ari da hirira. 

19. Jantoki barruan. 

4.2. Tokioko telebista 

20. Telebista pantailan oreina. 

21. Emakume aurpegiak, emakumeak telebista pantailan. 

22. Île-de-France. 

23. Telebista pantailan irudi margotuak Kanbodiako khmer gorrien torturenak, eta telesail 
Japoniarreko heroina bat. 

24. Emakumea beldur espresioaz eta gizonezkoak “voyeur” papera egiten telebista pantailan, 
bikoteak sexu harremanetan. 

25. Telebistako albistegi zatiak, Poloniako Lech Walesa liderra, eta irudien nahastea. 

26. Telebistako ekintza-filmeko irudiak, irudi animatuak, samuraien borrokak. 

27. Telebistan emakume erdi biluzien desfileak, gerrialdeak zentsuratuta, bikotea sexu 
harremanetan. 

4.3. Erlijioa 

28. Aita Sainduaren irudia eta Eliza katolikoaren altxor eta imajineriaren kopiei begira. 

29. Hokkaido irlako sexuaren museoa, objektu sexualen eskultura handiak. 

30. Animalia disekatuak larrutan ari direla. 

31. Zeremonia erlijiosoa, apaiza, emakumeak otoitzean. 

32. Andrakila hautsien erreketa zeremonia, jendea otoitzean. 

5. Afrika 

33. Panpin biluzia, emakume beltzak erdi biluziak, jendea kaiean, kolan, emakumeak kameraren 
objektibora begira, emakumeak beste zereginetan. 

34. Emakume eta gizon siluetatuak ilaran lanean elkarri harriak pasatzen. 
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6. Japonia 

6.1. Japoniako aktibitate politikoa 

35. Animalien kultua. 

36. Ordenagailuak eta muñeko mugikor handiak. 

37. John Kennedy-ren maniki mugikor hizlaria tamainu naturalean. 

38. Eskuineko hegoaren liderra kalean kamioi gainetik hizketan. 

39. Gazteak kalean Koreako lider katolikoaren heriotz zigorraren kontra protestatzeko paperak 
banatzen. 

40. Nagita-ko aireportuaren kontrako manifestaldia, oraingoa eta iraganekoa. 

6.2. «The Zone» edo «Bazterraren» sorrera 

41. Nagita-ko manifestariak makina sintetizatzailean manipulaturiko irudietan. 

6. 3. Ametsak 

42. Nagita-ko manifestariak. 

43. Kaleko pantaila handian musikariak eta jendea ikusten. 

44. Neska-mutil gazteen kaleko demostrazioa, silbato kolpeen erritmora gorputza mugituz. 

45. Hiriko lurrazpiko galerietan eskaparateak eta jendea. 

46. Lurrazpiko trenerako ticket-ak hartzen. 

47. Jendea lo edo erdi lo, telebista filmetako irudiak tartekatzen dira haien ametsak balira bezala, 
borroka filmak, sexu harremanen irudiak. 

48. Jendea metroko eskilarak igotzen eta jaisten. 

49. Tokioko pobreenak sumo kirola ikusten pantailan. 

50. Jendea telebista aparatuen dendan. 

6.4. Joko makinak 

51. Gizona joko makinan jolasean. 

6. 5. «Bazterra», Tokioko baztertuak 

52. Hasieran joko makinen pantailetako irudiak, gero kaleko jendearen, “existitzen ez den 
jendearen”, irudi sintetizatuak. 

6. 6. Japoniako bizitzako eszena gehiago 

53. Puntu jalearen joko makina. 

54. Jendea otoitzean. 

7. Afrika 

7. 1. Heriotza 
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55. Jirafa hiltzen ehiztariaren tiroz. 

7. 2. «Bazterra», gerrilariak 

56. Ginea Bissau, gerrako irudi sintetizatuak, Amilcar Cabral lider askatzailea. 

7. 3. Ginea Bissauko gorabehera politikoak 

57. Militarrak galoiak jartzen, Portugal-eko klabelinen iraultza. 

8. «Bazterra» 

58. Irudiak tratatzeko makina manipulatzen edizio-gelan. 

59. Espirala. Hitchcock-en Vertigo filmeko irudiak. 

60. 4.001 urtetik etorritako bidaiariaren pentsamenduak. 

9. Japonia 

9. 1. Okynawa 

61. Okynawa-ko irla. 

9. 2. «Bazterra», kamikazeak 

62. Bigarren Mundu Gerrako kamikazeen irudi sintetizatuak. 

10. Sal-eko irla, Cabo Verdeko artxipielagoan 

63. Sal irlako irudiak, kanposantua, hareatza, kostaldea. 

64. Île-de-France-ko animaliak, pabo erreala, emua, basoa udazkenean. 

65. Sal-eko irlan faroa. 

66. Sal-eko irlan txakurrak hondartzan saltoka. 

11. Japonia 

67. Urteberriko ospakizunak Japonian: jendea desioak espresatzen eta txanponak jaurtikitzen. 

68. Jendea kaleetan. 

69. Hogei urte bete dituzten neskak gaztaroa atzean uzteko ospakizunetan. 

70. Urteberriko zeremoniak amaitu ondoren erabilitako adornuak erre Dondoyakis zeremonian. 

12. Islandia 

71. Islandian naturak bere Dondoyakis burutu: bolkanaren erupzioaren efektuak. 

13. «The Zone» 

72. Utopia hotelaren irudi sintetizatua, aurretiaz ikusitako hainbat irudi sintetizatuak, jendea 
kalean, trenean lo, txakurra, emua, emakume beltzaren begirada zuzena. 

Agian, zatiketa egiteko printzipio bat baino gehiago egon litezke. Baina badirudi ez dela 
jarraitzen eskema zehatz-zehatzik, memoriaren joanetorria ilustratu nahi balitz moduko egitura 
erabiliz, edozein gauza edo detaile aprobetxatuz, leku, denbora edo gai batetik bestera joateko. 
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Memoriaren joko hori egiteko herrialde bi aukeratzen ditu, elkarrengandik bai geografian eta bai 
izaera sozialean ia urrunen daudenak. 

17.2.2 Eszena-jartzea 

Oso gutxitan aritu da egilea aktore sozialekin film honetan, eta horregatik aurrean duena 
kontrolatu ahal izan duen sekuentziak oso urriak dira, adibidez Islandiako hiru umeak agertzen 
direna da horrelako bat, egileak kameraren inguruan bueltaka ibil daitezen esan diela nabaritzen 
baita. Beste zenbaitetan zuzendariak eskatu ahal zien protagonistei beren lanean ohi bezala 
jarduteko: 19 sekuentziako sukaldaria, 51 sekuentzian joko makinan ari den gizona, 61 
sekuentzian Okynawa-n arraina ebakitzen ari diren emakumeak. 

Baina gehienetan egileak dagoena jaso besterik ez duela egin ematen du. Telebista pantailatik 
hartutako irudietan da hau nabarmenen, baina kalean, plazetan, galerietan, trenetan, kaian, 
merkatuan jasotako irudietan ere horixe egin duela ematen du. Kaiak eta merkatuak Ginea 
Bissau eta Cabo Verden ikusten ditugu, eta argi uzten da kameraren presentziak jendearengan 
sortutako eragina, kamerari zuzendutako begiradetan hain zuzen. 

Marker-ek komentarioan bertan esplizituki kritikatzen du kamerari zuzen begiratzea ontzat ez 
hartzeko gomendatzen duen film eskoletako araua, ondoren berak desafiatu egiten duelarik 
konbentzio hori, hala ere ez edonon. Afrikako irudietan asko jokatzen du horrela, baina oso 
gutxi, adibidez, Japonian. (Ikus gehiago honetaz “errealitatearen errepresentazioa” atalean). 

17.2.3 Egitura 

Film honen egitura globala Vertov-en Kameradun gizonaren oso antzekoa da. Goren dagoen 
eraketa asoziatiboa da, gai nagusi batzuen inguruan esanahi sare zabala eta oso irekia sortzen da, 
eta horren menpe beste egitura batzuk osatzen dira, narratiboak eta abstraktuak. Vertov-en 
filmarekin duen diferentziarik handienetakoa da Marker ez dela ari egitura narratiboa 
desafiatzen, ikuslearen espektatibak hausteko asmoz. 

17.2.4 Muntaketa 

Kritikoek muntaketaren dibertsitatea azpimarratzen dute, bere edonondik eta edonoiztik 
edonora joateko abilezia. Eta honek filmak darabilen gai nagusietako baten prozesua 
“mimetizatzeko” balio omen du, hain zuzen memoriaren joanetorri kontrolaezinak eta 
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inprebisibleak imitatzeko.3 Marker-en ereduak errusiar maisuak dira, Vertov eta Eisenstein, 
besteak beste. Erritmoaren aldaketa handiak ditu, batzutan film apasionatuen abiada eta 
egonezina omen du, besteetan lasaia ta geldoa den bitartean.4 Guzti honengatik Eguzkirik ez 
“editore filma” da, editatzeko estilo horrek zuzen konektatzen du gaiekin, eta Rafferty-k dioenez 
filma zera da, etengabe leku berdinetara itzultzen eta handik joaten den maitale obsesionatu eta 
melankoliko baten ibilbidea.5 

Film honetan irudiak eta komentarioak biek dute pisu handia azken efektua lortzeko. Ikus 
ditzagun banan banan. 

17.2.4.1 Irudiaren ezaugarriak 

Errusiar maisuak daudela presente Marker-en filmean aipatu dugu, eta ondoren lotura hori 
urrunago eramaten ere ausartuko gara, zenbat eta gehiago aztertu filma argiago agertzen baita 
Vertov-en Kameradun gizonarekin duen lotura hainbat elementutan, bai gaietan, motiboetan, 
egituran eta muntaketan.6 Rafferty-k deitzen dio Marker-i «Eguzkirik ez filmeko kameradun 
gizona» Vertov-en filmari aipamen zuzena eginez.7 

                                                 
3 Rafferty: “This film has so many showpieces of montage, under such imaginative and varied pretexts -a visit to San 

Francisco intercut with scenes from Vertigo; a deserted island in the Atlantic where the narrator ‘can’t believe the 
images that crop up’, shots of Tokio crowds mixed with the lush Impresionist landscapes of the Ile de France; an 
imaginary science fiction movie in which images of poverty and desolation are linked by the consciousness of an 
investigator from de year 4001; a sequence on a Tokio train in which the sleeping faces of commuters are cut with 
television images of samurai films, horror movies, erotic entertainment, all atributed to these exhausted travellers 
as their dreams -so much virtuosity, in fact, that Sans Soleil risks being seen as no more than an exercise in the art 
of editing, as highly conscious miming of the involuntary processes of memory.” RAFFERTY, Terrence, “Marker 
Changes Trains,” in: Sight and Sound, 54 bol., 4 zb., 1984ko Udazkena, 285 or. 

4 Rafferty: “The sequences in which disparate time and places are made to correspond have the speed and urgency of 
passionate argument. Other scenes, like a Tokio festival with dancers whose hands seem to be telling a story we 
don’t quite understand, are rapt and quiet, as if the editor and commentator were simply transfixed.” RAFFERTY, 
T., o.c. 285 or. 

5 Rafferty: “This tone isn’t so difficult to identify, but its source -the real object of this love- is more elusive.” 
RAFFERTY, T., o.c. 285 or. 

6 Marker-ek Vertov eta Eisenstein bezalako sobietar filmgileen mireslez osaturiko dokumentalisten talde bat sortu 
zuen 60ko urteetan. Errusian film bat baino gehiago egin zuen, ezagunena Lettre de Sibérie izanik, eta Eguzkirik ez 
filmarekin duen zerikusiagatik azpimarratzekoa da beste bat ere, Le train en marche. Hemen Medvedkin 
zinemagile errusiarraren historia kontatzen da. Honetaz gehiago jakiteko ikus: RAFFERTY, T., o.c. 284-285 or. 

7 RAFFERTY, T., o.c. 286 or. 
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17.2.4.1.1 Kameradun gizona filmeko parametro berdinak 

Lotura hori ikus dezakegu, besteak beste, muntaketan. Marker-ek praktikatzen duen 
muntaketa mota batek, “muntaketa disruptiboak”, lotura zuzena du Vertov-en filmarekin. Hau 
eta beste ezaugarri batzuk konparatuko ditugu orain. 

17.2.4.1.1.1 Irudi “disruptiboak” 

Marker-ek Vertov-ek Kameradun gizona filmean darabilen sistema berbera erabiltzen du 
muntaketa asoziatibo batzuk burutzeko. (Ikus “muntaketa disruptiboa” Kameradun gizonaren 
egitura asoziatiboaren atalean). Irudi disruptibo hauek geroagoko sekuentzian ager daitekeen 
gaia antizipatzen dute, eta beste batzuetan flash-a bezala funtzionatzen, bat-batean autoreari 
burura etorri zaion ideia ilustratuko balute bezala. 

Irudi disruptiboak beren iraupenaz ere ezagutzen dira Marker-en filmean. Irudi hauek eten 
modukoa egiten dute ondoan dituzten irudien artean, eta beste zerbaitetara igortzen dute. Hauek 
har daitezke horrelakotzat: 

122. (11 sekuentzian) Segundu bat. EP. Marinela batelean arraunean. Hurrengo sekuentzian (12) 
azalduko zaigu irudi berberaren plano luzeagoa. 

130. (11 sekuentzian). Segundu bat. LP. Emua. Lehenago agertu da, 3 sekuentzian, eta geroago ere 
azalduko da behin baino gehiagotan. 

834. (54 sekuentzian) Segundu bat. PO. Jirafa korrika. Hurrengo sekuentzian (55) jirafa tiroka nola 
hiltzen duten ikusiko da. 

839. (55 sekuentzian) Segundu bat. DP. Krisantemoak eskuan. Aurreko sekuentzian (54) ikusi 
dugu jendea lore hauek eskaintzen Japoniako zeremonia baten. 

1.068. (63 sekuentzian) Segundu bat. Hong Kong-eko autobusa. 

1.070. (63 sekuentzian) Segundu bat. Hong Kong-eko kalea. Ondorengo planoan azalduko da 
luzaroago hiri horretako irudia. 

Plano hauen ezaugarriak ondokoak dira: laburrak dira, eta aurretiaz edo ondoren azaldutako 
plano luzeagoei edo sekuentzia osoei bidea egiten diete edo aurretiaz erakutsitakoa ekartzen dute 
berriz gogora. 

17.2.4.1.1.2 Irudi izoztuak 

Irudi izoztu guztiak begiradarekin konektatuta daude, hain zuzen begirada zuzenarekin. 
Jendea kamerari zuzen begiratzen ari den plano batzuetan editoreak azkena izoztu die: 

43. (5 sekuentzian) 10 segundu. EP, Goitik. Untzi ertzetik kamerari begira emakume beltza. 
Sekuentziaren amaiera adierazten. 
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55. (7 sekuentzian) 8 segundu. EP, Gizonak tabernan, kamerari begira dagoen bat izoztu. 
Sekuentzia amaiera adierazten. 

75. (8 sekuentzian). EPL. Emakumeak kamerari begira, gizona. 

1.254. (72 sekuentzian, azkenean). LP. Irudi sintetizatua. Bizitza errealean gutxien iraun duen 
begirada zuzena, 33 sekuentzian ikusi duguna (476 planoa), fotograma bakarra komentarioan 
esaten duenez, horrexekin geratu da egilea, azken aurreko irudi bihurtuz. Ondoren makina 
sintetizatzailetik orratza ateratzen ikusten da, amaiera adierazteko. 

Egileak begirada zuzen batzuk azaltzen ziren irudiak izoztu egin ditu sekuentzia batzuei 
amaiera emateko, eta hain zuzen errealitatean gutxien irauniko begirada zuzena utzi du filmaren 
amaierarako, errealitatean ia jaso ezina gertatutako une bat ondo kaptatzeko moduan jarriaz. 
(Ikus begiradaz gauza gehiago “errealitatearen errepresentazioan). Izoztetik aparte beste 
ezaugarri bat ere gaineratu dio, “tratatu” egin baitu irudia bideo sintetizatzaileaz, eta hain zuzen 
sintetizatzailearen erabilpena kontuan hartu beharreko beste parametro bat da, ondoren aztertuko 
duguna. 

17.2.4.1.1.3 Sintetizatzailea 

Sintetizatzaileak filmaren izaera berari egiten dio erreferentzia zuzena, Vertov-en filmean 
edizio-gelak eta mahaiak burutzen zuten funtzioa, ikuslea zinemaz pentsatzera eramanez. 
Ondoko planoak aipatuko ditugu: 

41 sekuentzian 

562. DP. Sintetizatzailea pizteko Power botoia sakatzen. 41 sekuentziako lehen planoa. 
Sekuentziako beste irudi guztiak “tratatuak dira”, manipulatuak, kolorez aldatuak. 

58 sekuentzian 

874. DP. Sintetizatzailearen zuloetatik orratz bat ateratzen. 58 sekuentziako bigarren planoa da hau. 
Ondoren sekuentzian makina erakusten duten beste planoak aipatuko ditugu. Makina azaltzen ez 
denean emakume baten aurpegiaren irudi “tratatua” azaltzen da. 

876. PO. Kolorezko kordelez eginiko sareak buruaren figura osatzen du, eta eskegita dago. 
Kamerak panoramika bertikala egiten du beherantz eta mahai sintetizatzailea ikusten da. 

877. DP. Goitik. Sintetizatzailea ikusten da panoramikan. 

879. DP. Goitik. Sintetizatzailearen zuloetan hainbat orratz daude sartuta, gerizak egiten dituzte. 

880. DP. Sintetizatzailean orratzak. 

881. DP. Goitik. Hatza makinan. 

884. DP. Makinaren aginte bat mugitzen. 

62 sekuentzian 
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1.007. DP. Hatza aginte bat jaisten sintetizatzailean. 62 sekuentziako lehen planoa da hau. 
Sekuentziako beste 52 planoak “tratatuta” ikusten ditugu. 

72 sekuentzian 

1.201. DP. Makinaren botoia sakatzen. 72 sekuentziari, azkenari hain zuzen, hasiera ematen dio 
plano honek. Ondorengo irudi guztiak “tratatuta” daude, eta azkenean badira plano bi irudi tratatu 
izoztu batekin filmari amaiera ematen diotenak, ondokoak. 

1.253. DP. Tekla bati ematen. 

1.255. DP. Orratz bat zulotik ateratzen. 

Filmak darabiltzan espazio desberdinetan sintetizatzailearen agerpenak eremu oso berezi bat 
eraikitzeko balio du, «The Zone» edo «Bazterra» deiturikoaren esparrua hain zuzen. Vertov-en 
Kameradun gizona filmean edizio-gelak adierazten duenarekin konparatuz, han progresua eta 
zinemaren mekanismoez kontzientzia handiagoa esan nahi baitu, hemen espazio imajinario hori 
gauzatuko luke, memoriaren tokia, iragan birmoldatua eta etorkizun ailegatu gabea biak batera 
dauden lekua. (Ikus “interpretazioan”). 

Esan bezala espazio honen agerpenak filmaren prozesuaz pentsatzera garamatza, eta horixe 
bera lortzen da makina sintetizatzailea azalduz. 877 planoa oso luzea da, makinaren gain 
panoramika osoa egiten da, eta sekuentzian begia da beste motibo inportantea, begien irudiaren 
gainean espirala jarriaz, eta espiral honek Hitchcock-en Vertigo filmarekin konektatzen duelarik, 
denborarekin eta memoriarekin era partikularrean jokatzen duen filma. 

17.2.4.1.1.4 Irudien errepresentazionaltasuna 

Kameradun gizonak dituen irudi batzuekin gertatzen den bezala hemen ere badira hainbat 
plano ezin dena jakin zehazki zer errepresentatzen duten, eta honek “forman” gehiago fijatzera 
eraman gaitzake. 

Marker-en filmean plano asko dago irudi oso errepresentazionalak erakusten ez dituztenak, 
baina ez du lortzen hori Vertov-en kasuan bezala objektu baten zati ez-errepresentagarriak 
aukeratuz, beste sistema batzuen bidez baizik: telebista pantailatik eta kaleko pantailetatik edo 
eskapareteetakoetatik hartuak direlako, eta orduan definizio gutxiz agertzen direlako, zer 
azaltzen den ezin delarik jakin, edo argi gutxi dutelako. Horrelako atal luzea dago 25, 26 eta 27 
sekuentzietan, denak dira telebista pantailatik filmatutako irudiak, batzuk emakume biluzien 
irudi zentsuratuak, eta beste asko ezin da ondo kalkulatu zer diren. 

17.2.4.1.1.5 Konstruktibismoa gogoratzen 

Une batzuetan planoen konposizioan eta argien kontrastean Vertov-en filmeko ezaugarri 
konstruktibista erakuts lezaketen irudiak agertzen zaizkigu. Batez ere 60 sekuentzian dago 
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horrelako irudien bildumarik handiena, etxe siluetatu asko agertzen delako, eta bere armazoia 
markatzen duen itsas ondoko garabi handi baten moduko jasoketak. 

17.2.4.1.1.6 Muntaketa abstraktua 

Kameradun gizonaren azterketan aipatu bezala muntaketa abstraktuak planoen kualitate 
grafikoak eta formalak azpimarratzen ditu, irudien edozein ezaugarri aprobetxatuz, konposizioa, 
kolorea edo mugimendua, adibidez. Aipagarria da Marker-ek muntaketa abstraktu hauetako 
batzuk burutzeko Vertov-ek erabiltzen duen motibo berbera hartzen duela, begia. Begiarekin 
egindako muntaketarik handiena 24 sekuentzia osatzen duena da: minutu bat baino gutxiagotan 
40 plano sartzen ditu, ia denak begirada dutelarik gaitzat. 

Begiradaren irudi horiek kortina efektu bereziaz sartzen dira, biraka ibiliko balira bezala, hau 
ere Kameradun gizona filmean ikus daitezkeen jokoen jarraitzaile: lehen irudia eskuinetik 
ezkerrera sartzen da, bigarrena behetik gora, hirugarrena ezkerretik eskuinera eta laugarrena 
goitik behera. Hamar aldiz errepikatzen da jiro hau, gero eta azkarrago, Vertov-ek burutzen zuen 
erritmo gero ta azkarragoaren eredu berberaz. 

Batetik bestera dagoen diferentzia bat hauxe da, Marker-en filmean nagusi azaltzen dena ez 
dela filmatzailearen begirada; eta aldiz, telebista pantailatik ari zaizkio ikusleari begiratzen. 
Vertov-en filmatzailea erabat aktiboa da, gauzen bila doana; Marker-en protagonistak ematen du 
egoerek eraman dezaten uzten duela. Erabateko inbertsioa gauzena beraz, eta beste datu 
askorekin batera honek badu loturarik film biek zabaltzen dituzten esanahi nagusien arteko 
desberdintasunekin.  

Noizbait begia espiralaren formarekin lotzen du Marker-ek, Hitchcock-en Vertigo filmaz 
gogoeta egiten ari denean adibidez, 59 sekuentzian. Beronen hasieran marrazki espirala begi 
gainean jarrita agertzen da. Espiral horrek ere protagonista harrapatua dagoela denbora eta 
memoriaren jokoan adierazten du. 

Begiaren forma obalatu edo borobilska Marker-en filmeko sekuentzia gehiagotan ere kontuan 
hartu dela dirudi, hauen artean muntaketa abstraktua darabilten beste zenbaitetan. Hain zuzen 
filmeko irudi sintetizatuek ere izan dezakete zerikusirik Kameradun gizonaren muntaketa 
abstraktuarekin, eta sekuentzia hauetako batzuetan irudi manipulatu horiek borobil moduko 
kontorno baten barruan jartzen ditu egileak: Hau gertatzen da, 41 sekuentzian, Nagita-ko 
aireportuaren aurka ari ziren manifestariak, makilez poliziari aurre eginez. Sekuentzia hau forma 
borobil moduko baten barruan gauzatzen diren irudi koloreztatuz osaturik dago, begi baten 
ispiluan islaturiko gertakizuna balitz bezala, Vertov-en filmean dagoen sekuentzia bat gogora 
ekartzen digularik, istripura heldu orduko begiarekin eta kaleko irudi mugituekin egiten den 
muntaketa ernegatua. 
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Marker-en kasuan begi horrek kontenplatzen duen egoerak Vertov-en gogoan zeudenetatik 
oso erreflexio desberdinak sortzen ditu. Begia gogora ekar lezakeen forma borobil hori azken 
sekuentzian ere agertzen da, irudi manipulatuetan, filmean zehar ikusi ditugun hainbat motibo 
berriz azaltzen zaizkigu, manipulatuak eta forma borobil modukoaz inguraturik. (Begiaren 
motiboaz ikus gehiago “interpretazioaren” atalean). 

Irudi semiabstraktuekin gertatzen den bezala, irudi manipulatu hauetan ere sarri ezin da jakin 
zer errepresentatzen duten zehatz, eta hau Vertov-en filmean muntaketa abstraktudun ataletan 
gertatzen denaren antzekoa da. 

Vertov-ek orduko teknikak topera aprobetxatu zituen bere muntaketa abstraktuak egiteko, eta 
badirudi Marker-ek ere antzeko gauza egiten duela bere garaiko aurrerakuntzak erabiliz, bideo-
sintetizatzailea adibidez. 

17.2.4.1.1.7 Kuleshov efektua 

Esaten genuen Vertov-ek edonongo eta edonoizko irudiak nahasten dituela muntaketa egitean 
kontinuitate motaren bat eraikitzeko. Marker Vertov bezain urrun joaten da efektu honen 
erabileran, ez baitzaio ardura, adibidez, fikziozko irudiak eta ez-fikziozkoak une berean 
nahastea. Honen adibide bikain bat jirafaren hilketa da: 

836. EP. Telebista pantailatik hartutako irudi urdinskan gizon bat pistolaz disparatzen. 

837. PO. Kolorezko irudi zaharkituetan jirafa erori egiten da, altxatu, saman beste tiro bat jasotzen 
duela ikusten da, odola txorroan irteten, lurrera berriro. 

838. LP-PO. Zoom zabaltzen. Kolorezko irudi zaharkituetan jirafa lurrean, ehiztariak tiroa ematen 
dio buruan. 

Seguruen baten filmeko irudirik gogorrenak diren horietan biolentziaren bortiztasuna 
bigundu egiten da fikziozko eta ez-fikziozko irudien nahasketa horregatik. (Ikus gehiago 
“biolentziaren tratamendua” atalean). 

17.2.4.1.2 Trantsizioak 

Eguzkirik ez filmaren muntaketan azpimarratzekoak dira trantsizioak. Egileak errekurtso 
desberdinak erabiltzen ditu sekuentzia batetik bestera pasatzeko. Batzutan pertsona baten 
gorputz mugimendua aprobetxatzen du hurrengoan keinu berbera egiten ari den beste pertsona 
bat hartuaz. Hau gertatzen da 34 eta 35 sekuentzien arteko trantsizioan: Emakume beltza ikusten 
dugu Ginea Bissaun eskua aurpegira eramanda eta ondoren beste emakume bat dago Tokion 
gauza bera egiten. 
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Beste errekurtso bat da objektua errepikatzea sekuentzia baten eta hurrengoan, ideia 
asoziazioa ekar dezakeen detaileren batekin. 32 sekuentzian Japonian panpin hautsiak erretzeko 
zeremonian ari dira. Hurrengo irudia panpin biluts batez hasten da, eta ondoren jendea ere erdi 
biluzik ikusten dugu, Ginea Bissau-n baikaude. Beste adibide bat leku geografiko batetik bestera 
jauzi egiteko azken aurreko sekuentziaren barruan dago: Islandian bolkanaren errautsen gainetik 
dabilen katuarengandik Tokioko katuen tenplura pasatzen da. 

17.2.4.1.3 Muntaketa “ebokatzailea” 

Bestalde badirudi film honetan irudi askok beren sujerentziak egiteko potentziala zabaltzen 
dutela, ematen du hainbat irudi elkarrekin lotuta egon litezkeela “intuizioz”, zerbait zehatza edo 
finkatua adierazteko asmorik gabe. Ezaugarri hau desberdina litzateke Vertov-en Kameradun 
gizona filmtik, han badirudi dena dagoela zerbait zehatza esan nahirik jarrita, beste gauza bat da 
gu hori egoki deskubritzeko gauza garen, baina helburu horrekin eginda dagoela testua ematen 
du. 

 Eguzkirik ez filmeko sare asoziatiboa ebokazio “magikoen” bidez gara liteke, eta adibidez 
Sal-eko irlako hondartzan txakurrak urduriago jolasten ari badira olatuekin Japoniako urte 
berrian aspaldiko partez txakurraren zeinua urarenarekin lotzen delako izan daiteke. Behiak 
egarriz hil dira Sahel-eko basamortuko putzu lehorretan, baina Ginea Bissau-ko ihauterietan 
berpiztu egin dira jendearen mozorroetan. Honela sentipen eta sentsazioen bidezko esanahien 
asoziazioak sortzen dira, eta honek badu zerikusirik filmak “barneko munduan” sartzeko 
erakusten duen joera indartsuarekin. (Ikus gehiago “interpretazioaren” atalean). 

17.2.4.1.4 Planoen ezaugarri batzuk 

Filmak 1:35’48” irauten du, eta 1.255 plano ditu, beraz batez beste 4,1 segunduko luzera 
dute, laburrenak Kameradun gizona filmaren atzetik. Bestalde ezaugarri hau askoz ere 
ezohikoago bihurtzen da 60ko urteetatik honantz analizatu ditugun filmen artean, film honek 
guztiz ihes egin duelako bai elkarrizketetatik eta bai formula obserbazionaletatik. 

Vertov-en Kameradun gizonarekin egin dugun konparaketan aipaturiko ezaugarrietatik aparte 
film honetan gailentzen den parametro bat argia da. Irudi ilunak, gauez edo erdi ilunetan eginda 
daudela diruditenak, filmaren estiloaren osaketan funtsezkoak dira. Egun argiz eta eguzkipean 
eginda badaude ere, egileak apropos bilatu ditu kontrasteak eta siluetak. 

17.2.4.1.4.1 Irudi ilunak eta siluetak 

Filmean badira 325 plano edo argi kontraste handikoak edo silueta nabarmentzen dutenak, 
plano guztien ia % 26a beraz. Filmaren tituluan bertan aipatzen den eguzkirik eza argiaren 
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erabilera horretan adierazten da lehenengo eta behin. Bestalde ia ez dago irudi argitsurik, nahiz 
eta Afrikako eguzkipean filmaturikoak izan asko. 

Filmak esanahietan espresatzen duen melankolia, egunaren edo historia baten amaiera, 
betirako galdua dela dirudien zerbaiten bila aritzea, eta antzeko sentsazioak, estiloa osatzeko 
erabiltzen den oinarrizko ezaugarri honekin erabat lotuta daude. 

17.2.4.2 Komentarioa 

17.2.4.2.1 Komentarioaren jokoa pertsona, denbora eta espazioarekin 

Komentarioaren hasiera bertatik filmaren ezaugarri nabarmenena islatzen da: Errealitate, 
mundu, unibertso, denbora, espazio, eta pertsona batetik bestera geratugabeko jauzika aritzea. 
Marker-ek pertsona imajinario bat asmatu du bere esperientzia pertsonalak kontatzeko, Sandor 
Krasna izena jarriaz, eta honek bidalitako gutunak irakurtzen ipintzen du emakume bat.8 Hori 
dela ta komentarioan ikus dezakegu “egilea” nola igarotzen den hirugarren pertsona izatetik 
lehena izatera, iraganetik orainaldira, eta nola saltatzen duen espazio batetik bestera. Hau da 
hasierako 6 sekuentzietako komentarioa: 

“Hitz egin zidan lehen irudia Islandiako bide baten 1965ean harturiko hiru umerena da. 

Esan zuen beraren iritziz hura zorionaren irudia zela eta zenbait aldiz beste irudi batzuekin lotzen 
saiatu zela baina ez zuela inoiz funtzionatu. Idatzi zidan, «egun baten jarri behar dut filmaren 
hasieran kuadro beltzezko zati luzearekin. Irudian zoriona ez bada ikusten gutxienez beltza ikusiko 
da». 

(Pausa) 

Idatzi zuen, «Hokkaido-tik bueltan nator, iparreko irlatik. Japoniar aberats eta presa handikoek 
hegazkina hartzen dute, beste batzuek ferrya. Itxaroten egotea, geldirik egon beharra, lo kuluxkak, 
kuriosoa da guzti honek iraganeko edo etorkizuneko gerran pentsatzera eramatea. Gaueko trenak, 
aireko inkurtsioak, aterpe nuklearrak, gerraren fragmentu txikiak eguneroko bizitzan txertatuta». 

(Pausa) 

                                                 
8 Rafferty: “This is the way I imagine Marker working on Sans Soleil. His method invites this sort of attempt to evoke 

him: it’s both profoundly personal and utterly detached: the film has a distinctive voice, but it’s the voice of a ghost 
whispering in your ear. The far-flung documentary images of Sans Soleil are asembled as an autobiography - the 
film has no subject except the consciousness, the memory of the man who shot it -yet Marker attributes this 
consciousness to the invented ‘Sandor Krasna’, removes it from himself to a yet more spectral entity. And then he 
adds further layers of mediation: ‘Krasna’ himself is often made to attribute his thoughts to others (as, for instance, 
when he imagines the alien time traveller from 4001 commenting on the twentieth century); and the entire narration 
is read by another invention, the nameless woman receiving Krasna’s letters. Marker has always had a fondness for 
complication, subterfuge, disguise: even his name is a pseudonym.” RAFFERTY, T., o.c. 286 or. 
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Gustatzen zitzaion denboran eskegitako une horien hauskortasuna, memoriak ahaztea beste 
funtziorik ez duten oroitzapen horiek. Idatzi zuen, «munduari bueltaka ibili naiz zenbait aldiz eta 
orain bakarrik huskeriak interesatzen zaizkit. Etsita nago. Bidaia honetan ehiztari asearen 
biguntasuna praktikatu dut. 

Egunsentirako Tokion izango gara». 

(Pausa) 

Afrikatik idazten zidan. Afrikako denbora kontrastatzen zuen Europako denborarekin, eta baita ere 
Asiakoarekin, esaten zuen XIX. mendean gizakia espazioarekin bueltaka ibili zela eta XX.eko 
kuestio nagusia denboraren kontzeptu diferenteen koexistentzia zela. «Zera, badakizu emuak 
daudela Île de France-n?» 

Idatzi zidan Bijago-ko irletan neska gazteek aukeratzen dituztela beren senargaiak. Idatzi zidan 
Tokio-ko suburbioetan katuei kontsagraturiko tenplua dagoela. 

(Pausa) 

«Ai adierazi ahalko banu lekura etorrita zegoen bikote honen sinplizitatea, afektazio falta, katuen 
kanposantuan egurrezko oholtxoa inskribitu zutelarik, horrela beren catora babestuko zutelakoan. 
Ez, katua ez zegoen hilda, bakarrik galduta. Baina haren heriotza egunean inork ere ez zuen 
jakingo nola otoitz egin beragatik, nola erregutu heriotzari bere izen zuzenaz deitzeko. Horregatik 
hara joan beharra zeukaten, biak euripean, apurtuko zenean denboraren ehuna berriz irun ahal 
izateko eskubidea lortzekotan.» 

(Pausa) 

Idatzi zidan, «nire bizitza pasatuko dut gogoratzearen funtzioa ulertzeko ahaleginean, berau ez 
baita ahaztearen kontrakoa, areago leku batetik bestera joatea baizik. Ez dugu gogoratzen, 
berridatzi egiten dugu memoria historia berridatzia izan den hainbatean. Nola gogoratu dezake 
batek egarria?» 

(Pausa) 

Ez zuen nahi pobrezian bizitzea baina erakutsi nahi zuen edozein gauzatan eredu Japoniarraren lau 
S-ak ere badaude.9 Arlotez, lumpen-ekoz, kastatik kanpokoz eta Korearrez beteriko mundua, 
drogak lortzeko aukera gutxi eta garagardoz eta esne fermentatuz mozkortzen direnak.” 

Aipa ditzagun zenbait ezaugarri. Hemen ikusten da, adibidez, nola jokatzen duen autoreak 
pertsona eta denborarekin: 

- Idatzi zidan, «egun baten jarri behar dut...» 

Esaldi honen hasieran bigarren lagun batek, emakumezkoak, ematen digu gizonezko 
autorearen berri iraganean, eta ondoren autorea bera da lehen pertsonan eta etorkizunari buruz 
hitz egiten diguna. Antzeko jokoak eta konplikatuagoak egiten dira beste paragrafoetan: 

- Idatzi zuen, «Hokkaido-tik bueltan nator...» 

                                                 
9 Zenbaki anitza osatzen dutelako, hitzak S-z amaitzen direlarik. 
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- Idatzi zuen, «munduari bueltaka ibili naiz zenbait aldiz eta orain...» Egunsentirako Tokio-n 
izango gara. 

- Afrikatik idazten zidan...« Zera, badakizu emuak daudela Île de France-n?» 

- Idatzi zidan Bijago-ko irletan neska gazteek aukeratzen dituztela... Idatzi zidan Tokio-ko 
suburbioetan... «Ai adierazi ahalko banu...» 

- Idatzi zidan, «nire bizitza pasatuko dut...» 

Komentarioa emakumezkoaren ahotsaz egiten da denbora osoan, baina ematen duen 
informazioa beste gizonezko batena da, Sandor Krasna izenarekin bataiaturiko autorearena, eta 
etengabe pasatzen da lehen pertsonan hitz egiten duen entitate batetik bestera, aditz denborak eta 
modalitateak geratu gabe aldatzen direla. Bide batez espazioko jauziak ere amaigabeak dira: 
Islandia, Hokkaido, Tokio, Afrika, Île-de-France, Bijago irlak, Tokio. 

Eta hauek leku errealak dira, baina filmean zehar agertuko dira leku eta denbora “irrealak”: 
Vertigo filma, Hayao-ren makina, 4.001 urtetik datorren laguna, eta errealak izan arren existitu 
ez balira bezala dabiltzan pertsonak: Japoniako burakumin-ak, hango gizartean bazterturiko 
kasta bat osatzen dutenak. 

Eta honekin batera aipatzen diren gaiek multzo ikaragarria osa dezakete: Irudia, umeak, 
zoriona, filma, bidaia, aberatsak, gerra, trena, memoria, banalitateen interesa, denbora, neska 
gazteak, ezkontza, katuak, tenplua, heriotza, otoitza, gogoratu, ahaztu, pobrezia, beheko klaseak, 
mozkorra... 

Hitz hauek nolabait tematikoki biltzen hasiko bagina irizpide oso desberdinen araberako 
sailkapenak egin ahalko genituzke. Adibide bezala sailkapen dikotomiko bi bururatzen zaizkigu 
berehala, filmeko gai guztiak irizpide pare baten arabera bilduko lituzketenak. 

 

 

 

¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Gaien sailkapen posiblea Eguzkirik ez 
filmean 

 Lehen sailkapena 

Filmeko gaiak, edukiak Filmegintza berari buruzko erreflexioa 

 

 Bigarren sailkapena 
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Bizitzeko baldintza objektiboak Bizitzeko baldintza subjektiboak 

Lehen sailkapenari dagokionez filmak zer errepresentatzen duen eta errepresentazioa nola 
eraikitzen duen bereiztuko lituzke. Bigarren sailkapenak errealitate objektiboa eta subjektiboaren 
banaketa egingo luke. Sailkapen batean edo bestean “jauziak” egiteko erraztasuna litzateke 
miresgarriena: objektibitatetik subjektibotasunera, “errealitatearen” plano desberdinen arteko 
saltoak, historia (objektiboa) eta memoria (subjektiboa), bizitzeko baldintza objektiboak 
(ekonomia, politika...) eta subjektiboak (artea, zoriona...). 

Komentarioa denbora osoan da horrelakoa. Beste adibide bat jartzearren, gainera ia inolako 
etenik edo “kakotxik” jarri gabe nola pasatzen den etengabe denbora, pertsona, eta leku batetik 
bestera ikusteko, 51, 52 eta 53 sekuentziei dagokiena dakargu: 

“Zera idatzi zidan, batzuek pitxi moduan darabiltzaten osagai elektronikoak saltzen dituzten 
almazenetan ere egoten dela Tokioko material berezi hori. Material arraro horrek Europan 
atzerriraketa akustikora darama, bideo joko musikalez ari naiz. 

Mahaietan lotuta daude, edan dezakezu, jan, eta jolastu, kalera zabalik daude. 

Musika entzunez gero memoriaz ere jolas dezakezu. 

Joko hauen jaiotza ikusi dut Japonian, eta txarto jartzen nau mundu osora zabalduta ikusteak, baina 
detaile bat diferentea zen. Hasieran jokoa ezaguna da, kolpeaketa antiekologiko moduko bat 
marmotak edo foka kumeak izan zitezkeen izakiak hiltzeko ideiaz, beren begietako zuria erakutsi 
bezain laster, baina bada Japoniar aldaera bat, animalien ordez labelaz identifikaturiko gizaki 
batzuen buru antzekoak daude: goian presidentea, bere aurrean presidenteordeak eta zuzendariak; 
lehen lerroan sekzio buruak eta pertsonalaren arduraduna. 

Filmatzen ari nintzen tipoak energia inbiriagarriaz matxakatzen zuen hierarkia, eta hauxe aitortu 
zidan, jokoa ez zela bere jardunean inondik ere alegorikoa. Nagusiak zehatz tratatzen ari zen. 
Pertsonalaren burua errepresentatzen zuena hain sarri eta hain gogor makilkatua izan zenez 
hondatuta zegoen, eta foka kumearen irudia jarri behar izan zuten bere ordez. 

(...) 

Momentuz, gure garaietako gaindiezinezko filosofia Packman-ak gordetzen du. 

Berau mundua konkistatzera joan zedin nire 100 yen-eko txanpon guztiak sakrifikatzen ari 
nintzenean ez nekien agian bera zela gizakiaren destinuaren metafora grafikorik perfektuena. 
Berak jartzen du perspektiba egiazkoan norbanakoa eta inguruaren arteko boterearen balantza, eta 
hauxe esaten digu bikain, eraso biktoriosoen kopuru handiena lortzean ohorea egon badaiteke ere, 
azkenerako beti frakasua heltzen dela. 

(Pausa luzea) 

Atsegin zuen krisantemo lore berdina agertzea gizaki zein animalien hiletan. Hyueno-ko zooan 
urtean hildako animalien oroitzapenez egindako zeremonia deskribatu zidan.” 



Eguzkirik ez 
 
 
 
 

568 

Honela doa jokoa, paragrafo berberean pasatzen da iraganeko hirugarren pertsonatik lehen 
pertsonara eta orainera: 

- Zera idatzi zidan... bideo joko musikalez ari naiz. 

Ondoren lehen pertsonan hitz egiten du luzaro, aditz denbora batetik bestera etengabe 
pasatuz: 

- Joko hauen jaiotza ikusi dut Japonian, eta txarto jartzen nau mundu osoan zabalduta ikusteak... 

- Filmatzen ari nintzen tipoak... 

Azken aurreko pasartean berehala pasatzen da orainalditik iraganera eta iraganetik 
orainaldira: 

- ... Packman-ak gordetzen du... ez nekien agian bera zela gizakiaren destinoaren metafora 
grafikorik perfektoena. Berak jartzen du perspektiba egiazkoan... 

Eta ondoren, sekuentzia berri bati hasiera emateko moduan, eta pausa baten ostean, 
protagonista hirugarren pertsonan eta iraganean dago: 

- Atsegin zuen.... 

Komentario osoa da holako jauzi etengabea. Filmak egiten dituen joko guzti hauek kontzeptu 
bat espresatzeko balio dezakete: memoria. Filmak memoriaren joan etorriak berregiten dituela 
esan ahalko litzateke. (Ikus guzti hau “interpretazioaren” atalean). Joko guzti hauentzako 
erreferentzia literario bat Gérard de Nerval-en lana izan zitekeen. (Ikus honetaz gehiago 
“interpretazioan”, Eguzkirik ez izenari buruz egiten den azalpena). 

17.2.4.2.2 Irudiak eta komentarioaren arteko konexioa 

Batzutan komentarioak irudietan ikusten dugunari egiten dio erreferentzia zuzena, beste 
batzuetan, aldiz, zer lotura dagoen ere ezin da imajinatu ia. Hau gertatzen da, adibidez, 10 
sekuentzian, irudietan koheteak, misilak eta hegazkinak ikusten ditugun bitartean komentarioak 
XI. mendeko Japoniako korteko andere batetaz hitz egiten dihardu. (Ikus interpretazioaren 
atalean). Dena den komentarioak beti “lotzen” du irudia, bide estuago batzuetatik eramaten du 
haren esanahia. Bestalde Gauthier-ek aipatzen duen bezala, film honetan ez dago batere 
elkarrizketarik, adibidez, eta komentarioa zuzeneko hitza baino askoz ere sistematikoagoa da 
beti, irudietatik aparte doan beste muntaketa moduko bat egiten ere utziaz.10 Marker berak ez 
zion bidea gehiegi zabaldu irudia eta komentarioaren artean lotura estuegiak bilatzeko saioari.11 

                                                 
10 Gauthier: “Le commentaire, de façon plus systematique que la parole en direct, se prête au contrepoint qui a été 

défini comme un «montage latéral» par André Bazin á propos de Chris Marker.” GAUTHIER, G., o.c. 142 or. 
11 Marker: “Le texte ne commente pas plus les images que les images n’illustrent le texte. Ce sont deux séries de 

séquences à qui il bien arrive évidemment de se croiser et de se faire signe, mais qu’il serait inutilement fatigant 
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Gauthier-ek dioenez Marker-en filmetan irudien muntaketa, soinuarena eta komentarioa 
batzutan paraleloan joaten dira, elkar indartuz edo trabatuz, eta besteetan bakoitza bere aldetik. 
Elkarketa batzutan laburra eta dirdiratsua da, beste batzuetan sistematikoa, inoiz paradoxikoa.12 

17.2.4.2.3 Giro soinua eta musika 

Komentariotik aparte ondoko elementuek osatzen dute soinuaren pista filmean: Musika 
herritarra Cabo Verdekoa eta Ginea Bissaukoa, Japoniakoa; konpositoreen lanak: Moussorgski-
ren Eguzkirik ez tema13, eta Sibelius-en Bals tristea; jaiak, ospakizunak eta zeremonietako 
musikak: Tokioko neska-mutil takinoko-en jaia silbatoen joaldiez sorturiko erritmora, 
ihauterietako musika Bissaun, zeremonia erlijioso desberdinetako musikak eta soinuak Tokion 
eta Okynawa-n; emakumezkoen kanta melodikoak melankolia kutsuzkoak; telebista eta irratitik 
jasotako soinuak: albistegietakoak, iragarkiak, filmak; kaleko soinuak: politikaria mitinean, 
kaleko bafleena, aparatu elektronikoen denda eta galerietakoa; joko makinen soinuak. 

Soinu hauetako gehienen partikularitate bat zera da, soinu-sintetizatzailean tratatuta daudela, 
bai kaleetan jasotakoak, bai telebistatik hartutakoak, estrainiotasun eta urruntasun bereziko giroa 
sortzen dutelarik. Noizbait badirudi “benetako” soinua erabiltzen duela, adibidez 40 sekuentzian 
Nagita-ko aireportuaren aurkako manifestapena azaltzen denean. Hala ere, ematen du ondoko 
irudiekin kontraste handiagoa sortzeko besterik ez dela, izan ere irudi tratatuak ikusten baititugu, 
sintetizatzailez landuriko soinuekin. 

Beldurrezko filmetako oihuak eta zaratak ere erabat landuta entzuten ditugu. Zenbaitetan 
soinu “erreal” batzuk jatorri sintetizatua dute beraiek, joko makinen zaratekin gertatzen den 
bezala. 

Oro har, soinu hauek giro partikular bat sortzeko balio dute, melankolia kutsua daramana, 
errealitatea “bigundu” eta bide batez urruntzen lagun dezakeena, errealitatea jaso arren, 
memoriak jarritako bahe batetik igarota helduko balitzaigu bezala. 

                                                                                                                                                
d’essayer de confronter.” Marker-ek Eguzkirik ez filmari buruz esana berak idatziriko Le Dépays («Deserria») 
liburuan. Hemen aipatua: GAUTHIER, G., o.c. 142 or. 

12 GAUTHIER, G., o.c. 143 or. 
13 Gauthier: “Dans le commentaire de Sans soleil, il n’en revendique pas moins la musique comme autre fil 

conducteur, au point d’avoir choisi pour titre un morceau du compositeur Moussorgski.” GAUTHIER, G., o.c. 143 
or. 
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17.2.5 Ikuspuntua 

Kameraren ikuspuntua objektiboa dela esan daiteke denbora guztian, oso gutxitan agertzen da 
ikuspuntu subjektiboa dei litekeen zerbait. Halakotzat hartzeko moduko ia bakarrak dira 
filmatzailea kamera eskuan duela bideren batetik edo joaten denean, adibidez 60 sekuentzian, 
komentarioak 4.001etik etorritako bidaiari bat oinez doala adierazten duenean. Une horretan 
zientzia fikziozko film baten proiektuaz mintzatzen ari da, eta film horren protagonistaren 
ikuspuntu subjektiboa litzateke. 

 Subjektibotasuna lortzeko era bat besteen erreakzioak izaten dira eta orduan jendea kamerari 
zuzen begira ikusten dugunean beste era bateko subjektibotasuna espresatzen da hor, filmatzailea 
edo egilearena litzatekeena. 

Baina aipatutako aspektu horiek oso puntualak eta bakanak dira, ez dute beren buruz 
subjektibotasun gradu inportante batera heltzen laguntzeko ahalmenik. Bestalde subjektibotasun 
hori aktore sozialen interpretazioen bidez jaso nahi izanez gero, gauza bitxi batetaz konturatuko 
gara, interpretaziorik handienak, emozioak erakusteko saiorik handienak fikziozko protagonistek 
egiten dituztela ikusten baitugu, telebistatik jasotako irudietan ikusten ditugunek hain zuzen. 
Jende errealaren aurpegikerak eta keinuak oso neurtuak dira, nolabaiteko inpasibilitatea, 
serenitatea eta seriotasuna adierazten dute, behintzat Japoniako jendeari dagokionez. Afrikako 
irudietan, aldiz, nabari daiteke espresibitate handiagoa, aurpegikera maitekorragoak, 
olgetariagoak, adibidez harriak elkarri pasatuz lanean ari diren lerroan, lana bera ere serioegi 
hartuko ez balitz bezala. 

Hala ere, filma subjektibotasun gradu oso handira iristen da, egilearen barneko mundu 
erakusketa inportantea egiten du, komentarioaren bidez. Film honetan ez da beraz pertsonaien 
barneko mundua adierazten zaiguna, autorearena baizik. Interpretazioan ikusiko dugun bezala 
filmak indartsu espresatzen du egilearen ikuspegia, munduaren alde objektiboez baino gehiago 
subjektiboez ari dena gainera. 

17.3 Errealitatearen errepresentazioa 

17.3.1 Errealismoaz 

Aztertu ditugun film guztien artean badirudi honexek egiten duela errealitate gordinetik ihes 
egiteko ahalegin handiena. Badirudi ez duela erabiltzen beste film batzuen moduko “errealismo 
dokumentalik”, irudi eta soinu errealak ustezko “errealismorik” handienaz ematen ibili beharrean 
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tratamendu bat hartzen dute, “irrealago” agertuz edo urruntasuna hartuaz. Gehienetan egintzak 
ez direnez akzio handikoak, jendea itxaroten, inguruak begiratzen, gauzak saltzen edo trenez 
bidaiatzen eta antzeko zereginetan daudelako, filmak ez du inguru bat eraikitzeko edo problema 
bat konpontzen aritzeko premiarik erakusten, zinemak, oro har, errealitateaz eginiko 
errepresentazio gehienetan azaltzen duen moduan. Erakusten zaigun errealitatea gure eskuetan 
edo pertsonaien eskuetan dagoena baino urrunago doan inpresioa jasotzen dugu. 

Hortik aparte ez du erabiltzen elkarrizketa edo ez du azaltzen jendeak elkarren artean duen 
interakziorik, hizketarik, eta horregatik nagusi bihurtzen da distantziamendua, oso gutxi 
nabaritzen da interaktibotasuna, edo beste pertsonen hurbiltasuna. Begiradak urrun dauden 
lagunen begiradak dira, nirekin ia konektatu ezin dutenenak, edo neuk ezin dut konektatu 
beraiekin. Guzti hau dela ta, beste dokumental askorekin gertatzen den bezala, filmak eraman du 
ikertzaileren bat ea hau ere benetako dokumentala den galdetzera. Gauthier-ek aipatzen du 
Marker-en film honek dokumentalak izan ohi dituen elementu guztiak dituela, gorago aipatu 
dugun bat ezik, hain zuzen 60ko urteetatik aurrera ia kenezina gertatu dena, elkarrizketa.14 
Nichols-ek ere esaten du usterik zabalduenaren arabera dokumentala “errealitate baten 
erreflexua” dela, baina erreflexu horren izaera ideologia nagusi batek baldintzatzen du. Eta 
ideologia horrek markatzen dituen irizpideetatik abiatuz, egintzak eta praktika sozialen itxura 
sinpleko islak arazorik gabe onartzen dira, baina, aldiz, dimentsio subjektiboagoak eta 
esperimentalagoak erretxazatu egiten.15 

17.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

17.3.2.1 Film esposizionala ala erreflexiboa 

Vertov-en filmak planteatzen duen antzeko moduan hemen ere eztabaidagarria da film hau 
noraino den esposizionala ala erreflexiboa. Badirudi modu erreflexiboaren ezaugarri asko 
dituela, ikuslearen kontzientzia suspertu nahi baitu bai errepresentazioaz eta bai 
errepresentatutakoaz ohartaraziz. Baina bestalde itxura horren azpitik bada tesiren bat edo 
errealitateari buruzko ikuspegiren bat egileak ziurtzat jotzen duena eta disimulo handiagoz edo 
txikiagoz espresatu nahi duena. 

                                                 
14 Gauthier: “Dans sa singularité, Sans soleil pose une autre question, plus intéressante pour la définition du domaine 

que pour celle du film: est-ce encore un documentaire? Il en a en tout cas tous les éléments constitutifs: prises de 
vues en direct, matériaux visuels hétéroclites (images d’archives, bandes dessinées, photographies, textes cités), 
coherence par le discours et non par l’intrigue romanesque, commentaire. Il ne lui manque... que la parole 
enregistrée en direct, pratiquement indispensable dans les autres cas de figure, comme Marker lui-même l’a illustré 
en d’autres circonstances (Le Joli Mai, À bientôt j’espère).” GAUTHIER, G., o.c. 210 or. 

15 NICHOLS, B., o.c. (1997) 302 or. 
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17.3.2.2 Erreflexibotasuna estiloaren ebidentziaren bidez 

Vertov-ek egiten duen bezala Marker-ek ere noizbait ikuslea zinemagintza berari buruz 
pentsatzera darama. Vertov-ek kalean doan zaldi zuria bat-batean izoztu egiten duen bezala, eta 
edizio-gela erakutsi, Marker-ek ere plano batzuk izoztu egiten ditu, batez ere kamerari begirada 
zuzena egiten ari diren emakumeenak, eta komentarioak ere helburu berdinera darama. Hau 
esaten da Ginea Bissau-ko lehen irudiak azaltzen direnean, 8. sekuentzian: 

“Esan egia, entzun duzu inoiz film eskoletan irakasten dena baino ezer inozoagorik, jendeari 
kamerari ez begiratzeko eskatzea?” 

Honek errepresentazioaz kontzientzia hartzera darama zuzen. Begiradari buruzko hainbat 
aipamen dago testuan, ondokoa da, adibidez, gogoeta interesgarri bat 7 sekuentzian: 

“Erronda ordaintzen dut Namitabashi-ko taberna baten. Jendeak elkarri berdintasunez begiratzeko 
moduko lekua da, edozein gizon beste edozein bezain ona dela eta horren jakinaren gainean 
egoteko sarrera.” 

 Begiradaren izaerari buruzko erreflexioa sortzen du horrela. Bideo sintetizatzailearen 
erakusketak Vertov-en edizio-mahaiak betetzen duen moduko funtzioa betetzen du, eta hor 
sortzen diren irudi manipulatuek ere horretarako balio dute, irudia berari buruzko erreflexioa 
sortzeko. 40 sekuentzian Nagita-ko aireportuaren aurkako manifestapena ikusten dugu, eta 
egileak dio ematen duela ezer ez dela aldatu 60ko urteetako manifestapenetatik, bakarrik 
aireportua bera gaineratu dutela. (Ikus gehiago honetaz “interpretazioan”). Historiaren itxurazko 
aldatu ezin hau dela ta ondoko komentarioa egiten du: 

“Hayao Yamaneko nire kideak soluzioa aurkitu zuen. Orainaren irudiak ez badira aldatzen, orduan 
iraganeko irudiak aldatzea. 60ko enfrentamenduak erakutsi zizkidan sintetizatzaile batez tratatuak. 
Pelikulak honela ez dira hain engainagarriak, telebistan ikusten dituzunak bezala, zioen fanatiko 
baten konbikzioaz. Gutxienez irudiok direna besterik ez dute aldarrikatzen, irudiak direla, eta ez 
dagoeneko eskuraezina den errealitate baten forma konpaktua eta leku batetik bestera eramatekoa.” 

Irudia berari buruzko gogoeta bat azaltzen da hemen, askotan hala eman arren irudia eta 
errealitatea ez direla gauza bera sujeritzen duena. Beste leku batzutan irudia memoriaren luzapen 
bat balitz bezalako erreflexioa ere egiten du Marker-ek. (Ikus “interpretazioan”). 

17.3.2.3 “Dekonstrukzioa” eta erreflexibitatea 

“Dekonstrukzioak” esan nahi du une batera arte erabilitako ereduen osagaiak bereizten direla 
eta beste era batera erabiltzen hasi, horrela ikuslea kontura daitekeelarik eredua beraren 
existentziaz, gauza “naturala” edo zalantzan jarriezina, edo jakintzat eman beharrekoa dela uste 
izaten jarraitu gabe, adibidez Vertov-ek bere Kameradun gizona filmean pertsegitzen zuen 
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moduan. Nichols-en ustez, Marker-en filma erreflexiboa da justu “dekonstrukzio” prozesu 
batzuk burutzen dituelako, eta horretan Buñuel-en Las Hurdes-en antza duela dio, hark ere 
errepresentazio dokumentalean funtzionatzen zuten kode edo konbentzioak alteratu baitzituen, 
ikuslea bidaia-film arrunt baten aurrean jarri beharrean haren konbentzio batzuk hautsiz beste 
zerbait espresatzeko.16 

17.3.2.4 Narratiba ohikoaren konbentzioak hautsi 

Nichols-ek dioenez nahiz eta gehienetan narratiba eta errealismoaren konbentzioek 
prioritateak eta mugak ezartzen dituzten, aldaketetarako bidea ere ematen dute arrakala eta 
pitzadurak ez zaizkielako falta. Eta batzuetan azaltzen omen dira testu nahaspilatsuak edo 
problematikoak, gure aurretiazko usteak sistematikoki hausten dituztenak, eta holakoek 
dokumentalaren gonbidapen oinarrizkoena zalantzan jartzen omen dute, «hau hola da, ¿ezta?» 
dioena. Horrelakoek esperientzia zabalago batera gonbidatzen dute ikuslea, testua batasun edo 
osotasuna dela adierazten duen ideologia desafiatuz.17 

Nichols-en ustez Eguzkirik ez filmak ihes egiten du ezarritako patroi horietatik, eta, besteak 
beste, “kontranarratibaren” mekanismoa erabiltzen du. Eta kontranarratiba horren ezaugarri 
nagusia “intrantsibitate narratiboa” litzateke: eraikuntza episodikoa, digresioak eta etenak.18 Hala 
ere, autore berak dioenez prozedura honek ez dauka zertan indarra kendu filmak bere 
transkurtsoan zehar eraikitzen duen argumentazioari, eta aspektu honetan agertuko litzateke 
beronen esposizionaltasuna, ondoren ikusiko dugun bezala. 

17.3.2.5 Esposizionaltasun ezkutatua 

Dokumental guztiek eraikitzen dute mundu historikoari buruzko argumentazio bat, baina 
modu esposizionala erabiltzen dutenek jarraitzen duten eredu tipikoa holakoa da: arazo edo 
problema baten aurkezpena, aurrekarien aurkezpena, bere eremua eta konplexutasunaren 
azterketa egin, ikuspuntu bat baino gehiago azalduz normalean. Eta azkenean ixteko sekzio bat 
irtenbidea edo horretarako bideren bat proposatuz. Nichols-ek dioenez Eguzkirik ez filmak ere 

                                                 
16 Nichols: “Trabajos más recientes como Sans soleil de Chris Marker, (...) deconstruyen con éxito muchas de las 

convenciones de la objetividad en el documental, destacando en tono reflexivo la naturaleza condicional de 
cualquier imagen y la imposibilidad de llegar a una verdad indiscutible.” NICHOLS, B., o.c. (1997) 111 or. 

17 Nichols: “El resultado consiste en abrirse a esa amplitud de la experiencia más allá de la ideologia de la unidad o la 
totalidad intensificando las antinomias, los escándalos lógicos, inherentes a la narrativa.” NICHOLS, B., o.c. 
(1997) 303 or. 

18 NICHOLS, B., o.c. (1997) 320 or. 
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holako eraketa bat azaltzen du, baina arazoa ondo definitzeko eta eskuan egon daitekeen 
irtenbide bat izateko gure itxaropenak zapuzten ditu.19 

Bestalde filmak estrategia guztiak erabiltzen ditu horrelako eraketa argirik ez eskaintzeko, 
irudiaren eta komentarioaren analisian ikusi dugun bezala. Nahi luke ikuslea galtzea bere 
denbora, espazio, eta gaien arteko etengabeko jauziez, edo hirugarren pertsona imajinario baten 
pentsamenduak diren inpresioa emanez. 

17.4 Interpretazioa 

17.4.1 Eguzkirik ezizena dela eta 

Moussorgski errusiarraren musika baten titulutik hartuta dago izen hau, Marker-ek dio izen 
hori jarri nahi ziola inoiz egin ez zuen zientzia fikziozko film bati, 4.001 urtetik etorritako 
bidaiari bat zeukana protagonista. 

Azalpen horretatik aparte izenburuak hainbat gauza eboka ditzake. Frantziako historiarekin 
lotzen joanez gero -filmean pentsamendu frantsesarekin lotura duten izen bi azaltzen dira 
behintzat, Rousseau eta Gérard de Nerval idazlea- holako sujerentziak bururatuko litzaizkiguke: 
Frantzian Rousseau-ren garaia, XVIII. mendea, “Errege Eguzkiaren” eta “Argien” mendea 
deitua izan zen, Ilustrazioaren garaia. Progresua, Zientzia eta Arrazoia bezalako termino 
pisutsuak gailentzen diren garaia da. Baina 1789ko Iraultzak guzti horren beste aurpegia 
erakutsiko du, aro ilunagoak heltzen dira, Arrazoiaren ostean eta bere izenean terrorea heltzen 
da, ta handik aurrera sentimendua eta imajinazioa gailendu ere bai Erromantizismoaren 
mugimenduak bideratuta. Hau adierazteko erabili ohi den latinezko esaldi batek zera dio, ‘post 
lucem, tenebrae,’ eguzkirik ezarekin bat letorkeen esaldia. 

Beste esaldi ezagun batek ere konekta dezake holako pentsamenduarekin, eta Frantziako 
Iraultza ilustratzeko ere egokia izan liteke, «arrazoiaren ametsak munstroak sortzen ditu». 
Holako ikuspegia ondo agertzen da filmeko komentarioaren zati baten, (22 eta 23 sekuentzietan) 
gorago aipatu ditugun autore biak eta beste batzuk ere gogoratzen diren tokian. Komentarioa 
telebistan azaltzen diren programez ari da: 

“Une batez japoniarrez ere mintzatzen nintzen inpresioa nuen baina NHK-ren programa kulturala 
zen Gérard de Nerval-ez. 

Zortziak eta berrogei. Kanbodia. Jean Jacques Rousseau-rengandik khmer gorriengana. 
¿Kointzidentzia?, ala historiaren zentzua?” 

                                                 
19 NICHOLS, B., o.c. (1997) 49 or. 
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Gérard de Nerval idazlea “argia eta arrazoiaren” ostekoa da, eta Marker-en filmaren izaerak 
badirudi ondo konektatzen duela haren sentipenekin. Fátima Gutiérrezek dioenez Nerval-ek 
Napoleon-en kanpainen oihartzunak ezagutu zituen eta ondorengo mundu iluna. Horregatik 
memoriaren esparruan ezkutatuko omen da, orainetik ihes egiteko, denbora galduaren bila 
abiatuz.20 Memoriaren gaia Marker-en filmaren ere kontzeptu zentrala da, geroago ikusiko 
dugun bezala. 

Gérard de Nerval-en lan ezagun bat Sylvie izena daramana da, eta kritikoek denborarekin 
egiten duen joko miresgarria dute aipagai. Testu horren egiturak berak ere izan lezake zerikusirik 
Marker-en filmarekin, eta baita ere filmaren gaiekin. Fátima Gutiérrezek zera dio, Sylvie 
horretan errealitateak ideala nola hondatzen duen ikusten dela.21 Eco-k ere esaten du Nerval-en 
idatzi hori «inoiz idatzi den libururik ederrenetarikoa dela»22, eta, besteak beste, denboraren eta 
autorearen jokoa du aipagarritzat.23 

Ezin dugu alde batera utzi Sylvie horretan Gérard de Nerval-ek Rousseau-z idatzirikoa, biak 
izanik Marker-en filmean aipatzen diren autoreak. Eguzkiak esanahi berezia jasotzen du hor, 
Nerval-ek Île-de-France-n zegoen Rousseau-ren hilobian gogoratzen baitu nola hau azkenengo 
unean eguzkiari begira jarri zen.24 Filmean Nerval idazlea aipatzeak beste konnotazio batzuk ere 
izan ditzake, idazle hau mugimendu erromantikoaren erakusle genuinoa izan baitzen, bere 
bizitza gorabeheratsua eta azken tamalgarriduna, soka batetik bere burua eskegiz hil zela, gogora 
ekartzen baitu. Eta suizidioa hainbat aldiz aipatzen den gaia da Marker-en filmean Japoniari 
buruz hitz egitean: suizidatzen diren umeak eta nagusiak aipatzen dira, samuraien tradizioa 
                                                 
20 Fátima Gutiérrez: “Para Gérard, ese período esencial de la formación que es la infancia y la adolescencia fue 

determinante. En él tenemos el ejemplo perfecto de una generación arrullada por los ecos gloriosos de las 
campañas de Bonaparte (...) y bruscamente encadenada a un mundo zafio y vacío: «nosotros, nacidos en días de 
revoluciones y tormentas, en los que todas las creencias han sido arrasadas» leemos en Aurélia. De ahí el recurso 
salvador del universo de la memoria -como en Proust, de la mirada hacia atrás, de la huida de ese presente que no 
ofrece esperanzas, de la huída, también, de la propia Historia...” GUTIERREZ, Fátima, “Introducción”, in: DE 
NERVAL, Gérard (1990): Las hijas del fuego. Cátedra, Madril, 28 or. 

21 Fátima Gutiérrez: “La realidad suele destruir el ideal y Sylvie no es más que el fracaso del ideal, del recuerdo y de 
sueño, gracias a la acción devastadora de lo real.” GUTIERREZ, F., o.c. 52 or. 

22 ECO, Umberto (1996): Seis paseos por los bosques narrativos. Lumen, Bartzelona, 19 or.  
23 Eco: “En esta narración donde los tiempos y los espacios se confunden de manera inextricable, en este punto 

parecen confundirse también las voces. Pero esta confusión está orquestada tan admirablemente que resulta 
imperceptible, o casi, visto que nosotros la estamos percibiendo. No es confusión, es, en cambio, un momento de 
límpida visión, de epifanía de la narratividad, donde aparecen juntas las tres personas de la trinidad narrativa: autor 
modelo, narrador y lector.” ECO, U., o.c. (1996) 32 or. 

24 De Nerval: “He aquí los álamos de la isla y la tumba de Rousseau, vacía de sus cenizas. ¡Oh, sabio! tú nos habías 
dado la leche de los fuertes, y nosotros éramos demasiado débiles para que nos pudiese aprovechar. Hemos 
olvidado tus lecciones, que nuestros padres sabían, y hemos perdido el sentido de tu palabra, último eco de las 
sabidurías antiguas. ¡Sin embargo, no desesperemos, y, como hiciste tú en tu instante supremo, volvamos los ojos 
hacia el sol!” DE NERVAL, G., o.c. 197 or. 
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borroka galtzen zutenean edo buruzagia hiltzen zenean bere buruaz beste egiteko, Bigarren 
Mundu Gerrateko kamikazeak, Okynawa-ko irlan amerikarren eskuetan ez erortzeko 
eskubonbak erabiliz suizidatu ziren 200 neskak... 

Gérard de Nerval Marker-en filmean agertzen diren beste gai batzuekin lotzekoa izan daiteke: 
Hitchcock-en Vertigo filmarekin izan dezake zerikusia denboraren laberintoarekin egindako 
jokoan, denbora errealak eta irrealen nahasketa, memoriaren funtzionamendu zuzen eta traketsen 
artekoa. Eta filmak emakumezkoekin duen jokabidean ere idazle harekin lotzeko moduko 
gauzarik egon liteke, aipagarriena Praia-ko azokako emakume beltzaren begiradarekin gertatzen 
dena da, bizitza “errealean” emakume horren begiradak segunduaren hogetalaugarren batez 
besterik ez baitu iraun, baina, hala ere, betirako geratu da filmatzailearen gogoan. 

Eguzkirik ez izenburuak filmak osatzen dituen hainbat esanahirekin du zerikusia, besteak 
beste “kanpoko” munduaren ilunketa eta “barneko” munduaren azalpenarekin, baina guzti hau 
ondoko ataletan ikusiko dugu sakonago. 

17.4.2 Filmaren interpretazio “geografikoa” 

Filmean zenbait leku erreal edo imajinario azaltzen zaizkigu, eta badirudi zerikusia dutela 
nolabaiteko “insularitatearekin”. Gehien aipatzen direnak hauek dira: Islandia, Japonia, Afrika 
(Hemen Ginea Bissau eta Cabo Verde-ko artxipielagoaz aritzen da, haien artean Sal-eko irla), 
Île-de-France, eta «The Zone» edo «Bazterra», azken hau Tarkovsky-ren Stalker filmtik 
ateratako izena, leku fantastiko bati dagokiona. 

Toki geografiko desberdinen erakusketa honek badu nolabaiteko antzik Vertov-ek 
Kameradun gizona filmean burutzen dituenekin, izan ere Vertov-ek Sobiet Batasuneko hiri 
desberdinetako irudiak tartekatzen baititu bere muntaketan. Baina hango moduan barik Marker-
ek askoz ere hobeto bereizten ditu lekuak, agian haietako bakoitza esanahi propio batekin lotu 
daitekeelarik, eta ondoren horrelako saio bat egiten ausartuko gara. Ondoko lekuez jardungo 
dugu  batez ere: 

Islandia: Zorionaren bilaketarekin, umearoarekin, izan dezake zerikusia leku honek. Filmaren 
azkenerantz bolkanak harrapatzen du leku hori, hautsez betetzen da, iraganean galdu den eremu 
bat balitz bezala. Baina Islandiako irudi hauek beste era bateko irudiekin nahasita daude: lehen 
sekuentziako umeen irudien atzean beltza dator, eta ondoren gerrako hegazkinak. 

Japonia: Leku honek okupatzen du gehien filmean, mundu moderno teknologikoaren barnean 
murgiltzen da, eta han gizakiak nola saiatzen diren beren gizatasuna mantentzen, beren 
sinesmenekin jarraitzen, beren sentsibilitatea garatzen, azaltzen da, dauden kontraesan guztiekin. 
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Afrika: Iraultza soziala egin ahal zitekeen tokia, garai baten hala ikusten zena, gizarte berria 
eraikitzeko, baina historiaren gorabehera eta kontraesanek haren mugak eta zailtasunak erakutsi 
dituzte. 

«The Zone» edo «Bazterra»: Bizitza, denbora eta oroitzapenak aurrera joanda ostean geratzen 
dena, nolabait esateko “historiak” memoriako bahean uzten duen posoa, eta hor eraikitzen den 
sentsazioen edo inpresioen bilduma. 

Goazen banan banan leku hauek sakonago aztertzera. 

17.4.2.1 Islandia 

Hiru zatitan azaltzen da leku hau, bata hasieran, titulua agertu orduko, zorionari buruzko 
komentarioarekin. (Ikus testua “komentarioa” atalean). Hor espresatzen denak sujerituko luke 
autoreak ezin izan duela “zoriona” adierazten zuen Islandiako hiru umeen planoa errealitateko 
beste inongo irudirekin lotu orain arte, inon ez duela aurkitu zorionik esanez bezala. Zoriona 
beltzarekin identifikatzeak beste zenbait gauza adieraz lezake: ez dagoela inon, edo inon badago 
ezin dela ikusi, eta ironia kutsua izan dezake esaldiak. Beltzaren ostean gerrako hegazkinak 
azaltzen dira untzi baten gainean, eta irudi honekin zorionaren ilusioa oso zalantzan jartzen dela 
dirudi. Bestetik oso nabari geratzen da filmaketa beraren praktika erabili nahi duela esanahiak 
sortzeko, jendea kontura arazteko zer adierazi nahi den, Vertov-ek Kameradun gizona filmean 
egiten duen era berean. 

Berriz aipatzen da Islandia 60 sekuentzian, zientzia fikziozko film baten eszenatoki 
imajinariotzat. 4.001 urtetik datorren bidaiari batek dirudienez ez du ezagutzen zoritxarrik, eta 
haserre jartzen da bere planetaren historian gizakiak zoritxarra ezagutu duela jakiten duenean. 

“Islandian film imajinario baten lehen harria jarri nuen, bidean hiru ume aurkitu nituen uda hartan, 
eta bolkan bat itsasotik sortu zenean. Amerikar astronautak hilargira joan aurretik hona etortzen 
dira haren antza duen lur zati honetan saiatzera. Berehala ikusi nuen bertan zientzia fikziorako 
eszenatokia, beste planeta bateko lurra, edo ez dakit, izan zitekeen gure planetaren azala beste 
nonbaitetik, oso urrunetik, etorritako batentzat.” 

Filmaren azkenerantz azaltzen da berriro Islandia. Japonia-ko sekuentzia bat ikusi dugu, eta 
bertan jendeak urte berriko ospakizunetan erabilitako adornuak eta tresnak erre egiten ditu, 
Dondoyakis deituriko zeremonian. Ondoren komentario hau egiten zaigu: 

“Eta hauxe da nire Islandiako hiru umeak berebizi txertatzen diren tokia. Plano osoa jasotzen dut 
berriro eta azken nahasia ere gehitzen diot, amildegian behera datorren haizearen indarrak 
kolpeatzen gaituenean ateratako kuadro dardartia. (...) 

Zergatik hartu nuen luzera osoan, zoom-aren luzera osoa azkenengo kuadrora arte? Heimaey-ko 
herria gure azpian zabaltzen da eta bost urte geroago nire lagun Haroun Tazieff-ek filma bidali 
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zidanean berak justu leku berberean filmatuta, bakarrik izena falta zitzaidan ikasteko naturak ere 
bere Dondoyakis propioa burutzen duela. Irlako bolkana itzartuta zegoen. Irudiei begiratu nien, 
65eko urte osoa hautsez bete balitz bezala zen.” 

 Azkenean aurkitu du irudi hura kokatzeko tokia, denboraren hautsak estaliriko lekuan hain 
zuzen. Eta gainera garai hura behin betirako atzean uzteko zeremonia baten bidez, naturak 
burututako lurperaketa zeremoniaz, hain zuzen. 

17.4.2.2 Japonia 

55 sekuentzia ari dira Japoniaz, filmean leku gehien beteaz askogatik. Japoniak eguneroko 
bizitza isla dezake, izan ere filmean egunaren hasiera edo amaieraren bat azaltzen bada hori 
Japonian gertatzen da: Hokkaido-ko irlan hasten da kontakizuna eta Tokiora nola heltzen den 
trena egunsentiz (2 sekuentzia), zeremonia katuen tenpluan (4 sek.), Tokioko baztertuak kaleetan 
(6 sek.), kanposantuan sake likorea hustutzearen errituala eta tabernan erronda bat ordaintzen (7 
sek.), auzotarren ospakizuna (11 sek.), berrartu egiten da Tokiora heltzearen unea, kostatik 
itsasoz ibili ondoren (12 sek.), autobusean joaten bidetik (13 sek.), kaleko eszena arruntak 
ikusten, katuak eta Utopia hotelaren iragarkia (14 sek.), trenak pasatzen dira hiri barruko 
kanposantu baten ondotik (15 sek.), jendea liburuak erosten eta irakurtzen (16 sek.), Tokioko 
kaleko ormairudiak, marrazki handiak, estatuak (17 sek.), gaua heltzen ari da hirira (18 sek.), 
jantoki barruan gaude (19 sek.), eta ondoren eguna amaitzeko telebista ikusten ari gara, 
pantailatik hartutako irudi multzo desberdinak ikusten ditugularik, azkenengoan nolako zentsura 
azaltzen den emakume biluzien irudien gain aipatuz (20-27 sek.). Guzti honek Japoniako kasuan 
egun baten antzeko zerbait azaltzen zaigula ematen du. 

Ondoren “eguneroko bizitza” horretan dagoen moralitatearen balore nagusi batzuk azaltzen 
zaizkigu: Zentsurari buruzko aipamenak berehala erlijioa gogora ekartzeko aukera ematen dio 
egileari, eta hurrengo sekuentzian Aita Santuaren irudia eta Elizaren ondasunen kopiei begira 
dago jendea (28 sek.), gero Hokkaido irlako sexuaren museo bat azaltzen zaigu, badirudi hauxe 
dela sexua erlajazio handiagoaz ikusleari azaltzen zaion lekua (29-30 sekuentziak). Jarraian 
Japoniako zeremonia erlijioso pare bat azaltzen zaizkigu, andrakila hautsien erreketa hauen 
artean (31-32 sek.). 

Egileak apropos uzten du alde batera Japoniaz hitz egiten denean topikoa den aurrerakuntza 
ekonomikoa eta teknologikoaren gaia, eta horren ordez beste balore eta elementu erlijiosoak eta 
festiboak azaltzeari ekiten dio. Lan munduaz aritu beharrean lanetik kanporako munduaz ari da. 
Hainbat aldiz aipatzen da komentarioan egileari ustez garrantzizko gauzak direnak barik 
garrantzi gabekoak interesatzen zaizkiola. Adibidez, hau dio 69 sekuentzian: 

“Baina zerk ematen die kaleei kolore hau Urtarrilean? Bat-batean hura desberdin bihurtzen duena 
kimonoen agerpena da. Kalean, dendetan, bulegoetan, Burtsaren edifizioan ere zabalik badago, 
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neskek beren neguko larruzko samakodun kimonoak ateratzen dituzte. Urteko sasoi honetan 
Japoniarretako batzuek telebista pantaila extraplanoa asma lezakete, beren buruaz beste egin, edo 
semikonduktoreen munduko merkatuaren bi herenak harrapatu. Ondo haiengatik, baina ikusten 
duzun guztia neskak dira.” 

Holako gauzak hartu ditu egileak inportantetzat. (Ikus antzeko aipamen gehiago hurrengo 
ataletan). 

Afrikaz atal bat tartekatu ondoren Japoniara bueltatzen gara eta animalia partikularren 
kultuaz ari diren irudiak azaltzen zaizkigu geroago (35. sek.), eta, adibidez, hildako pertsona 
zein animalien omenez krisantemo zuri berdinak eramaten direla esan. 36 sekuentzian jendea 
ordenadoreetan burmuinak nekatzen eta ordenadoreen aginduz hatzamarrak eta begiak mugitzen 
dituzten panpin mugikor handiak ikusten ditugu, ondoren John Kennedy-ren maniki mugikorra 
eta hitz egilea naturalean azaltzen zaigu 37 sekuentzian. Politikari buruzko atala dator ondorengo 
bost sekuentzietan (38-44), eskuineko hegoaz hitz egiten zaigu, Koreako ezkerreko hegoaz, eta 
Nagita-ko aireportuaren kontrako manifestaldia, oraingoa eta antzinakoa. Atal honetan, besteak 
beste, argi agertzen da filmaren mezu nagusietako bat, zertan geratu diren 60ko urteetako 
utopiak, adibidez. Hementxe sortzen da lehen aldiz filmeko leku imajinarioa, «Bazterra» 
deiturikoa, idealak eta errealitatearen arteko gatazkaren ostean geratzen dena hortxe kokatuko 
balitz bezala. 

45etik aurrera, 48ra arte, amets bat azaltzen digu egileak, eta joko nagusia egiten trenekin. 
Dena inork desafiatzen badu gazteriak egiten du, eta gazteriak ez badu lortzen ere horixe egitean 
dago benetako bizitza, gerokoa ametsa besterik ez baita. Vertov-en garaiko Iraultzaren sinboloa 
den trena oraingoan lo egiteko eta amets indibidualen leku bihurtu da: amets gaiztoak, trena 
amildegi batetik erortzen telebistako marrazki bizidunetan, terrorezko filmetako irudiak, 
samuraien ekintzazko irudiak, irudi erotikoak. (Ikus gehiago hurrengo atalean). 

49 sekuentzian Tokio-ko pobreenak, «hain pobreak non ez zuten telebista aparaturik ere», 
sumo kirola ikusten ari dira publikoari jarritako pantailetan. 50ean aparatu elektronikoen denda. 
51 eta 53a joko makinen sekuentziak dira, jendea jolasten makina hauetan, baina tartekatzen zaie 
irudi manipulatuen sekuentzia bat (52), «Bazterrari» dagokiona. 54an heriotzari buruzko 
zeremonia bat azaltzen da, gai horri buruzko gogoeta egiten da, eta honek balio du berriro 
Afrikarekin konexioa egiteko, heriotza ulertzeko dauden era desberdinak azalduz. 

Berriro dator Japonia 61 sekuentzian, Okynawa-ko irlaz hitz egiten eta Bigarren Mundu 
Gerrateko historia gogoratuz, Estatu Batuarrek nola okupatu zuten irla, eta kamikazeen historia. 
Film eta argazki zahar landuak ikusten dira 62. sekuentzian, eta honela historia zati hau ere 
«Bazterrari» dagokion eremu bihurtzen da. Dagoen musika motarekin inpaktu berezia eskaintzen 
zaio, irudi manipulatuak eta musika bakarrik utziaz. Eta hemendik Afrikako Cabo Verde-ko Sal 
irlara jauzi egiten da. Afrikaren sekzioaren azkenean urte berriari hasiera eman zaiola iragartzen 
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zaigu, eta berriro Japoniarekin konektatzen denerako 67 sekuentzian gaude hango Urteberriko 
ospakizunetan. 

Urte berria heltzean, 67 sekuentzian, jendea beren desioak espresatzen ari da eta txanponak 
jaurtikitzen, 68an jendea dabil kaleetan, 69an neskak kimonoz jantzita, 20 urteko neskek 
gaztaroa atzean uzten dute eta jaia egiten dute. 

70ean urte berriko zeremoniak amaitzen dira eta han erabilitako adornuak eta osagaiak erre 
egiten dira, hori dela ta beste ospakizun bat gehiago burutuz, Dondoyakis delakoa. Sekuentzia 
honekin amaitzen da Japoniari buruzkoa, iragana atzean geratu da, heldu da unea gogoratzeko 
zer geratzen den hasierako Islandia hartatik, 71. sekuentzian egiten dena, eta lehenago esan 
dugun bezala, Islandia ere naturaren Dondoyakis-ak harrapatu du. 

17.4.2.3 «Bazterra» 

Leku honek ondoko gauzak adieraz ditzake: iraganaren joanaren ostean geratzen dena, 
errealitatea eta ez dagoenaren arteko bitartea, asmoak errealitatearekin gatazkan aritu ondoren 
sortu dena, memoriaren selekzioa. Leku hau filmean zehar konturatu gabe bezala barneratzen 
dena da, azkenerako nagusi bihurtuz. 

 41 sekuentzian sortzen da lehen aldiz, Nagita-ko aireportuaren kontrako irudien ostean, historiak 
berdin jarraitzen duela esan eta gero, komentarioak zerbait berezia aipatzen du, irudi manipulatuen 
sekuentziei sarrera ematen diena. Hemen azaltzen da lehen aldiz bideo-sintetizatzailea eta 
«Bazterrari» buruzko aipamena: 

“Hayao-k «Bazterra» (The Zone) deitzen dio bere makinaren munduari, Tarkovsky-ren omenez.” 

Tarkovski-ren Stalker filmean agertzen da horrela deitutako leku fantastiko bat, Recaldek 
esaten duenez razional ezagun eta irrazional ezezagunaren arteko borroka gertatzen den lekua 
kokatzeko.25 

                                                 
25 Recalde: “En “Stalker” de Tarkovski, la esquizofrenia entre el cuerpo y el deseo humano de emanciparse de sus 

ataduras adquiere un lugar físico en el que desarrollarse, ese espacio conocido como “la Zona” es la representación 
misma de la pelea entre lo racional conocido y lo irracional desconocido, es el espacio en constante metamorfosis, 
es en definitiva el mejor ejemplo del concepto de “espacio líquido” al que se hacen pretendidas alusiones, y a mi 
juicio exageradas por la novedad, al hablar de las imágenes informáticas. En la película Stalker los protagonistas 
encarnan la trilogía del conocimiento humano representando el científico a la ciencia, el escritor al arte y el Stalker 
o el guia a la ética. Entre estos polos fluye el pensamiento humano, de la racional a lo irracional, de lo conocido a 
lo intuido, de lo tangible al misterio de lo inefable. Este movimiento provoca constantes choques entre los 
protagonistas que luchan contra sus propias limitaciones buscando en la magia de la Zona la solución a sus 
devaneos existenciales. pero al margen del argumento Stalker propone un concepto contemporáneo basado en la 
disolución del espacio sólido en un nuevo marco de relaciones espacio-temporales donde la realidad física fluye 
pero no cambiando constantemente como en la filosofia de Parménides sino metamorfoseándose con las realidades 
que denominamos mentales.” REKALDE, Josu, “Anotaciones en los márgenes de un arte cibernético”, in: 
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Irudi manipulatuak azaltzen diren hurrengo sekuentzia 56a da, oraingoan Afrikako Ginea 
Bissau-n, hemen ere gatazka gaitzat hartuta. Japonian egin bezala, independentziako garai 
haietako gizarte berria egiteko asmoekin zer geratu den adierazteko erabiltzen da sekuentzia hau. 

Bai Japonia eta bai Afrikako iragana-orainaren arteko kontrastea egin ondoren «Bazterra» 
nagusi bihurtzen da 58-68 sekuentzietan, iragana-oraina-geroa eta errealitatea ta errealitate eza 
nahasten diren leku berezia sortuz. Hementxe dago leku horren gune zentrala. 58 sekuentzian 
hau azaltzen zaigu: 

“Guzti hau beste mundu batetik idazten ari natzaizu, aparientzien mundutik. Nola edo hala mundu 
biak elkarrekin komunikatzen dira, memoria da batentzat bestearentzat historia dena, ezintasun bat, 
leiendak sortzen dira deszifratu ezin dena deszifratu ahal izateko, memoriek beren delirioa esanahi 
bihurtu beharko lukete, gelditutako denbora bat piztu egin ahal da proiektorearen fokoan filmaren 
kuadroa mugitzen hasten den bezala. Erotasunak sukarrak bezala babesten du. Hayao-rekin nago 
«Bazterrean», (...).” 

Testu hau gaineratzen zaie irudiak sintetizatzeko makina azaltzen duten planoei, eskua 
ikusten dugu makinaren kontrolak mugitzen, eskegita buru itxura osatzen duen kolorezko 
alanbrezko irudia dago. Ondorengo sekuentzian (59) Hitchcock-en Vertigo filmaren irudiak 
agertzen dira, eta memoriari buruzko gogoeta gehiago egiten da, errealitatea eta fikzioaren 
arteko loturari buruz. 60 sekuentzian 4.001etik etorritako bidaiariari buruzko kontua ematen 
zaigu: 

“Ez da etorri beste planeta batetik, gure gerotik baizik, 4.001etik, giza burmuinak osoko erabilera 
lortu duen garaitik, denak funtzionatzen du perfekzioz, lotan darabilgun guztiak ere, memoria 
barne. Ondorio logikoa, harengan memoria deituriko guztia izoztuta dago. 

Zenbat historia bere memoria galdu duten gizonei buruz, eta gero hara hemen ahazteko aukera 
galdu duen batena, (...). 

Bera datorren munduan argazki bat ikusteko eskatzea, eta harekin hunkitzea, prehistoria luze eta 
penagarri bateko zientzia izan daiteke bakarrik, ulertzea nahi du, denboraren informatibo hau 
injustizia balitz bezala sentitzen du, eta injustizia honen aurka erreakzionatzen Che Guevararen 
moduan, hirurogeiko gazteek bezala, haserre, denboraren hirugarren mundua da. 

 Planeta honetako iraganean zoritxarra existitu den ideia jasanezina da berarentzat, besteentzat gaur 
egun pobreziaren existentzia onartu ezin den bezala. Jakina, berak frakasatu egingo du, aurkitzen 
duen zoritxarra eskuraezina da berarentzat, herrialde txiroetako pobrezia leku aberatseko 
umeentzat imajinaezina den moduan. Bere pribilegioak entregatzea aukeratu du, baina ezin du ezer 
egin aukeratzen uzten dion pribilegioaz.” 

Komentario honek argi uzten du gaur eguneko borroka jendearen baldintza materialez 
jokatzen dela, eta “baldintza espiritualez” ari dena bestearen ondoriotzat edo menpekotzat jotzen 
                                                                                                                                                

REKALDE, Josu, eta besteak (1997): Lo tecnológico en el arte, de la cultura vídeo a la cultura ciborg. Virus, 
Bartzelona, 20 or. 
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dela. Baina bide batez sujeri lezake banaketa hori arbitrarioa dela, edo erlatiboa, ze azken baten 
jendearen zoriona ez dagoela erabat lotuta bizitzeko baldintza on hutsekin adierazten da, eta 
filmean zehar adibide bat baino gehiago ematen da horretaz, adierazgarriena heriotzera doan 
kamikazearen komentarioa izanik, «neure bihotzaren sakonean zoriontsu naiz», berehala 
aztertuko dugun paragrafoan ikusiko dugunez. Hemen filmean zehar etengabe dagoen “mundu 
objektiboa” eta “mundu subjektiboaren” arteko gorabehera azaltzen da. 

61. sekuentziak trantsizio modukoa du «Bazterraren» gune zentral honetan, Okynawa-ko 
irlaz hitz egiten zaigu, kamikazeak irteten ziren lekua amerikarren untzien aurka lehertzeko, 
hango zeremonia erlijiosoez, amerikarrek nola inbaditu zuten irla hil arterako erresistentzia 
burutzen zuten soldaduen aurrean. 62.enean azaltzen da berriro erabat «Bazterra», Japoniako 
historiako unerik aipatuenetariko bat gogoratuz, Bigarren Mundu Gerrateko kamikazeen garaia: 

“Okynawa-tik irtenda kamikazeak Amerikar flotaren aurka hil ziren, eta leienda bat bilakatu. (...). 

Batek irakurri egin beharko lituzke haien azken gutunak kamikazeak ez zirela denak boluntarioak 
jakiteko, ezta samurai distiratsuak ere. Azken sake ontzia edan ondoren Riajio Ribada-k zera idatzi 
zuen: «Beti pentsatu dut Japoniak libre izan behar duela betirako bizi ahal izateko, lelokeriaren 
antzekoa litzateke aipatzea gaur egun erregimen totalitario baten azpian, gu, piloto kamikazeok 
makinak garela, ez daukagu ezer esateko, aberkideei Japonia gure ametsetako herri handia egin 
dezaten erregutzea besterik. Hegazkinean makina bat naiz, metal magnetizatu zati bat bere burua 
aireplano-ekarle baten kontra aplastatuko duena, baina behin lurrean gizaki bat naiz, sentimendu 
eta pasioekin, mesedez barka loturarik gabeko pentsamendu hauek, irudi nahiko melankolikoa 
uzten ari natzaizu, baina nire bihotzaren sakonean zoriontsu naiz, argi hitz egin dut, ahaz nazazu.»” 

Komentario honen ostean tratatutako film eta argazki zaharren irudiei gaineratzen zaien 
musikak hunkigarria bihurtzen du horien bisioa. Azken esaldiak era harrigarrian biltzen ditu 
filmeko gai nagusienetakoak, memoria eta lurperaketa, geroago ikusiko dugun bezala, izan ere 
«ahaz nazazu» horrek biekin jokatzen baitu. Ez du esan nahi memoriatik ezabatzea, bere 
oroitzapena “lurperatu” ondoren beste nonbait kokatzea baizik, «Bazterrean», adibidez. 

Beste lekuak, Japonia eta Afrika tartekatu ondoren azkenean berriro egiten zaigu nagusi 
«Bazterra», ordurarte filmean zehar sakabanatuta azaldu diren irudi asko manipulatuak ikusten 
ditugu, memoria zerekin geratu den eta nola adieraziz. Utopia hotela azaltzen da, eguneroko 
bizitzako hainbat detaile, zeremonietako irudiak, jendea trenera joaten, Tokioko pobreak, 
txakurra, emua, eta azken aurreko irudia da azpimarratzekoa, emakume afrikarraren begirada, 
esku batek makina sintetizatzailetik orratza atera baino lehen, ze errealitatean hain denbora gutxi 
iraun ondoren, gehien luzatzen dena da eta, dirudienez, indartsuena. 
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17.4.3 Eguzkirik ez eta Kameradun gizona filmak 

17.4.3.1 Vertov-en ardurekin bueltaka berriro 

17.4.3.1.1 Hitzezko komentarioak zehaztu irudiak 

Marker-en film honekin Vertov-enarekin gertatzen den gauza berbera jazoko litzateke 
komentariorik ez balu: ulertzeko oso zaila izango litzateke, bere mailarik erreferentzialenak 
kaptatzea ere oso neketsua bihurtuko. Baina komentarioak permititzen digu filmaren maila 
esplizituak eta inplizituak errazago bereiztea eta jasotzea. Vertov-ek uste zuen irudiak beraiek 
bakarrik nahikoa zirela hizkuntza unibertsala sortzeko eta esanahi argiak eskaintzeko. Marker-ek 
soberaz frogatzen digu irudiek errealitate konkretuago bati anklatzeko hitzezko testua behar 
dutela. 

Hori dela ta Vertov-en filmaren irakurketak posibilitatzen duen gaien abanikoa askoz ere 
zabalagoa da, bere sare asoziatiboa askoz ere urrunago joan liteke, ez duelako mugatu egiten 
duen gauza askorik, autorearen pentsamenduaren kontestua ez bada. Aldiz, Marker-en filmean 
hitzak lotu egiten ditu irudiak esanahi batzuekin, ehun asoziatiboa askoz ere mugatuagoa da, eta 
interpretazioa egiterakoan bideak seinalizatuta daude, ezin da edonondik joan, irudiak 
erreferentzia estuagoetara zuzentzen dira. 

Bestalde Marker-ek Vertov-en estiloko filma osatzean urrundu egin du berau 
esperimentazioaren mundutik izaera “normalizatuagoa” emanez, eta horretarako bi prozedura 
hauek jarraitu ditu: Alde batetik estiloa suabetu egin du, Vertov-ek bere filmean burutzen dituen 
muntaketa “agresiboak” alde batera utzi ditu. (Gogoratu, adibidez, muntaketan aipatutako 
jokoak, batean eta bestean begiarekin egiten direnak). Bestetik muntaketa estilo hori 
justifikatzeko gai aproposak eraiki ditu, hauetan nagusiena “memoriaren funtzionamendua” 
islatu nahi izatea filmean. Guzti honen bidez Marker-ek “logika” filmiko handiagoa lortu du. 
Vertov-ek “kameradun gizonaren” eguneroko bizitza azaldu nahi zuen estilo berezi batez. 
Marker-ek, aldiz, hau diosku, «kameradun gizon horrek dituen pentsamenduak eta sentimenduak 
kontatu nahi dizkizuet, nola gogoratzen dituen bere bizitzan zehar burututako ibilbideak». Eta ez 
dago esan beharrik kameradun gizon bien jokaera eta pentsamenduak oso desberdinak direla. 

17.4.3.1.2 Zertan geratu den Vertov-en entusiasmoa 

Marker-en filmak Vertov-en ilusio eta asmoak zertan geratu diren ulertzeko balio dezake. 
Bata kokatzen da XX. mendearen lehen laurdenean, bestea azkenengoan, eta bitartean gertatu 
diren gauza guztiak ez dira alferrik izan. Vertov-en filmeko begiaren aurretik pasatzen dena eta 
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Marker-en aurretik pasatzen dena ez da gauza bera. Komentario hau azaltzen da 41 sekuentzian, 
Nagita-n aireportuaren aurka diharduten manifestariez ari denean: 

Nagita-ra itzuli nintzen gatazkan hildako baten urteurrenean. Manifestapena irreala zen, destinoa 
haustekotan jardutearen inpresioa nuen, hamar urte geroago itzartu banintz bezala eskakizun 
berdinen lainotzan, poliziaren tanketa urdin, kaskodun eta pankarta berdinak, eslogana ere berbera, 
“aireportua kanpora”. Gauza bat gehiago zegoen, aireportua bera hain zuzen. Baina bere pista 
bakarraz eta hura zarratzeko dituen arantzezko alanbrez, irabazlea baino gehiago asediatua 
zirudien. 

(...) 

Nagita-k berriro dakarkit gogora 60ko urteetako belaunaldiaren zati ikutugabe bat itzalezko 
holograma bezala. Ilusiorik gabe maitatzea ere maitatzea bada, esan dezaket nik maite dudala hura. 
Belaunaldi hark behin baino gehiagotan gogaitu ninduen, ezin bainuen konpartitu borroka 
berberean pobreziaren aurka eta ongizatearen aurkako errebolta biak batera biltzen zituen utopia 
hura. Baina ondoen zabaltzen den erreakzio erradikal hura oihukatu zuen, ‘ez dugu gehiago 
sinetsiko denaren kontra egin ezin denik’. Eta nekazariak helduko ziren jakitera beren kabuz 
borrokaren bidez. Konkretuki hark frakasatu egin zuen. Baina era berean haiek munduaren 
ulerketan irabaz zezaketen guztia bakarrik borrokaren bidez izan zitekeen lortua. 

Batzuek elkar hondatu zuten mendietan garbitasun iraultzailearen izenean, bitartean beste batzuek 
kapitalismoa estudiatu zuten hain sakon non gaur egun bere exekutiborik onenak direla frogatu 
duten. Leku guztietan bezala mugimenduak bere aktibistak eta karreristak izan zituen, martiriak 
bilakatu ziren batzuk barne, Che Guevara bezala, dardaran jartzen zirenak haserreaz munduan 
injustizia bat egiten zen bakoitzean. Beren eskuzabaltasunari esanahi politikoa ematea nahi zioten, 
eta zabaltasun horrek beren politikak baino luzaroago iraun zuen. Hau dela ta ez dut inoiz utziko 
gazteria gaztaroan alferrik galtzen den gauza dela esaten. Sinyuko-n asteburuoro biltzen den 
gazteriak ez du sinesten beraiek bizitza errealaren lanzamendu plataforman daudenik, aldiz beraiek 
direla benetako bizitza baizik, argitan jatekoa, donuts freskoak bezala, sekretu oso sinplea da, 
denak hori ezkutatzen saiatzen dira, eta gazte guztiek ez dakite hori.” 

 Eguzkirik ez dago jada, Vertov-en garaietan bezala, ezta “Eguzki Jaioberriaren Inperioa” 
omen den Japonian bertan ere. Vertov-en entusiasmoa ez da existitzen dagoeneko. Amaitu dira 
ilusio eta ideal handiak, ideal handien ostean praktika erdipurdikoa bihurtu baita nagusi, eta 
gazteek mundua aldatuko zutela pentsatzen bazen, “bizitza errealera” heldutakoan hori ez dela 
hain erraza konturatu behar izan dute. 

17.4.3.2 Objektibo-subjektiboaren jokoa 

17.4.3.2.1 Zenbait dualitate 

Filmak nahiko ondo islatzen du gizakiaren dualitate moduko bat, kamikazeak ere zera dio, 
«hegazkinean makina bat naiz, baina lurrean gizaki bat». Vertov-ek egin zuen errepresentazioan 
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gizakia soilik bere aktibotasunean, lanean, zeregin amorratuan agertzen da. Makinaz inguraturik 
denbora osoan, gizarte berria eraikitzeko entusiasmo bereziaz, eta hortik aparteko beste 
sentimendu edo emozio askorik ez zen islatzen. Aldiz, Marker-en filmean ia lan mundu guztia 
alde batera uzten da, makinak baino gehiago haien disfrutea azaltzen zaigu, telebista pantaila, 
ordenagailu eta joko-makinek adierazten duten bezala, eta etengabe gizakiaren “ezkutuko” aldea 
ematen saiatzen da, barneko mundua. 

Vertov-en filmean gizarte berria jaiotzen da, ume jaio berriak ikusten ditugu, jendea ezkondu 
egiten da, lotatik itzartu, jendea lanean ari da pozarren gizarte berri hori prestatzen, makinen 
indarrean sinesten da, etorkizuna norberaren eskuetan dagoela dirudi. Marker-en filmean ez dago 
ume jaio berririk, eta pertsona bakoitzak bere “gauza preziatuen” zerrenda du, bere historia, bere 
leienda, bere «bazterra». 

17.4.3.2.2 Bakarrik “alferreko gauzak” interesatu 

Marker-ek film honetan egiten duena da ustez garrantzizkoenak diren gauzak alde batera utzi 
eta jendeari “bihotza betetzen” diotenak ekarri, horrela Vertov-en funtsezko mezua baztertuz, eta 
harentzat inportantzi gabekoak ziren detaileak berreskuratuz. Hau dio filmaren hasieran: 

“Munduari bueltaka ibili nahiz zenbait aldiz, eta orain bakarrik huskeriak interesatzen zaizkit.” 

Zertan sinesten ote du Marker-ek? Badirudi bakarrik «Shônagon-en zerrenda» duela aintzat. 
Zerrenda horretan egon litezke ezertarako balio ez duten gauzak, edo funtzionatzen ez dutenak, 
baina dena delakoagatik, “bihotza ikutzen” dutenak: 

“Sei Shônagon-i buruz hitz egin zidan, XI. mendearen hasieran Heian Aroan, Sadako Printzesa 
zaintzen ari zen andereaz. Jakin duzu inoiz historia nola egiten den benetan? (...). Errege agintea 
familia baten eskuetan zegoen heredentzia arrazoiengatik. Enperadorearen gortea intriga eta joko 
intelektual hutsetarako leku bilakatu zen. Baina gauzarik ezdeusenen kontenplaziotik zenbait 
atseden melankoliko ateratzen ikasiaz okupaziorik gabeko talde txiki hark politikarien zaratots 
erdipurdikoak baino askoz ere marka sakonagoa utzi zuen Japoniarren sentsibilitatean. 

Shônagon-ek zerrenden pasioa zeukan. Gauza eleganteen zerrenda, gauza penagarriena, edo 
funtzionatzen ez duten gauzena. Egun baten bihotza ikutzen duten gauzen zerrenda egiteko ideia 
bururatu zitzaion.” 

Eta Marker-ek hau gaineratzen du ostean: 

“Ez da irizpide txarra, konturatzen naiz orain mirari ekonomikoa filmatzen ari naizenean, baina 
erakutsi nahi dizuedana auzokoen ospakizunak dira.” 

Beraz Marker-ek andere haren jokabidea jarraitzen du bere filmean, berau horrelako 
elementuez gainezka baitago. Adibidez, komentarioak pare bat aldiz aipatzen du zeintzuk diren 
egilearen animalia faboritoak, katua eta hontza, eta biak agertzen dira maiz sekuentzietan zehar. 
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Vertov-en jardunean holako arrazoiak erabiltzea filmeko irudiak betetzeko kapritxo hutsa izango 
zen, baina Marker-ek gai-aitzakia aurkitu du guzti horiek biltzeko: memoriaren joan-etorri 
itxuraz zentzu handirik gabeak. 

17.4.3.2.3 Film bietako protagonisten desberdintasunak 

Gorago aipatu dugun bezala protagonistaren izaera oso desberdina da bietan. Vertov-en 
protagonistak ez zuen emoziorik islatzen, aldiz Marker-enak bere inpresio eta sentsazio guztiak 
aipatzen ditu komentarioaren bidez. 

Vertov-en filmatzailea erabat aktiboa da, ezin da geldi egon, egoera berrien bila doa eta bere 
lanak gizartea aldatzen laguntzen du. Marker-en protagonista eramana dela ematen du, eta berak 
ingurua aldatu barik inguruak bera aldatzen du, edo eragin nabarmena du beragan. Protagonista 
honek kontenplaziorako joera aparta du, Vertov-en filmatzailearekin konparatuta. Vertov-en 
protagonista alde edo kontra jartzen da behar den une guztietan, Marker-en protagonistak ez du 
horrelako beharrizanik, eszeptigoagoa dirudi, horrorea, Che Guevara eta 4.001eko bidaiaria 
gogoratzen ditu. 

Bata ta bestea bi aroren errepresentagarritzat har daitezke, bakoitzean dauden pentsamolde 
inportanteen adierazgarri: 

- Vertov: progresua, sozialismoa, aurrerakuntza, lana makinen laguntzaz, gizaki berria. 

- Marker: progresuak eta aurrerakuntzak nora eramaten duen, progresu hori lortu ez duten 
herrialdeek nola jarraitzen duten ahaztu gabe. Bestalde aurrerakuntza teknologikorik handienak 
gizaki berri askorik ekarri ez duen konstatazioa. 

17.4.3.3 Film bietako motiboak 

Hainbat gai eta motibo film bietan errepikatzen dira, tratamendu desberdina emanda bada ere. 
Beste hainbat desberdinak dira. Ikus ditzagun batzuk. 

17.4.3.3.1 Begia 

Muntaketaz hitz egitean aipatu dugun bezala motibo hau ia sistematikoki konpara daiteke 
Vertov eta Marker-en filmean: biak amaitzen dira begiaz, begien irudiz eginiko muntaketak 
daude, begia era erreflexiboan erabiltzen da, komentarioan begiaz eta begiradari buruzko 
gogoetak egiten dira. Hau aipatzen da 23 sekuentziaren azkenean, begiaren muntaketa hasi 
aurretik: 

“Zenbat eta gehiago ikusi telebista japoniarra gehiago sentitzen da norberari begira dagoela.” 
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Marker-ek buelta osoa eman diola begiaren funtzioari esan liteke. Vertov-en iritziz begiak bat 
egin behar zuen kamerarekin errealitatea hobeto eta sakonago ikusteko. Marker-en kasuan 
ikuslearen edo filmatzailearen begia erabat pasiboa bihurtu dela dirudi, beronek ikusi beharrean 
errealitatea makinaren begiek ikusten dute bera, errealitatea hobeto erakutsi barik hura 
manipulatu edo ezkutatu ahal dutelarik. Makinarekin bat egiteko zioen Vertov-en agindua 
atzekoz aurrera atera da, makinak kontrolatzen baitu gizakia, eta ez alderantziz. 

Dena den ez dago Marker-en filmaren irakurketa hain erradikala edo kritikoarekin geratu 
beharrik, autoreak horrelako komentarioekin zerbait desberdina adieraz baitezake, bere inpresio 
eta sentsazioen mundua hain zuzen, eta horretarako edozerk, pertsona, makina zein animaliak 
sortzen dion sentipena azaldu. Izan ere, begiaren funtzionamendu “objektibo” hutsekin aritu 
beharrean, Marker-ek beste mota bateko funtzioez ere hitz egiten du, adibidez begiaren “funtzio 
magikoaz”. Hau adierazten du 25 sekuentzian, begi irudiekin muntaketa abstraktua burutu 
ondoren: 

“Telebistako informatiboak ere zera berresten dio ikusleari, begiaren funtzio magikoa gauza 
guztien zentroa den ziurtasuna. Hauteskunde garaia da, hautagai irabazleak Dadma suertearen 
izpirituaren begi hutsean zirriborroa egiten du, ostera hautagai galtzaileak triste baina duintasunez 
Dadma begibakarra darama.” 

Hemen begia jendearen sinesmenen multzoarekin lotzen da, gizartearen alde subjektibo eta 
“irrazionalarekin”, eta ez, Vertov-ek egin zezakeen bezala, teknologia eta arrazoiaren 
munduarekin. Geroago beste komentario bat dator begiaren funtzio magiko horretaz: 

“Nire arazo pertsonala espezifikoagoa zen: Nola filmatu emakumeak Bissaun? Itxuraz begiaren 
funtzio magikoak nire kontra ziharduen han. Bissau eta Cabo Verdeko merkatuan aurkitu nuen 
begiradaren berdintasuna, eta sedukzioaren erritualetik hain hurbil dauden irudi hauen bilduma: 
Nik ikusten nuen bera, berak ni ikusten ninduen, badaki berari begira nagoela, bere begirada 
jaurtikitzen dit, baina niregana zuzendu ez balu bezala aktuatzea oraindik posible den angelu batez. 
Eta azkenean benetako begirada, zuzena, segunduaren 24ren bat iraun zuena, fotograma baten 
luzera.” 

“Begiradaren berdintasun” horren bidez Marker-ek ebitatu egiten du joko “voyeuristan” 
erortzea adibidez, eta honek antzeko jokabidea erakusten du bera eta Vertov-en artean, honek ere 
bere filmean holako mekanismoez oso kontzientea dela ematen baitu, voyeurismoa «zinema 
burgesaren» errekurtsoa dela salatuz. 

Baina gorago esan bezala aktibotasun-pasibotasunaren arloan diferentzia handiak daude bien 
artean eta hau begiaren motiboarekin ere agertzen da. Eguzkirik ez-en gauza bitxia da hainbat 
plano azaltzea jendeak begiak itxita dituelarik. Vertov-en filmean ia begi guztiak zabalik daude, 
lotan dagoen emakume burgesa eta kalean lotan dauden etxegabeenak izan ezik, eta honek zera 
adierazten du, aktibotasuna eta inguruari zabalik, ekintzarako eta lanerako prest egon beharra 
aldarrikatzen direla. Marker-enean jendea barrura begira dago, barruko mundua kanpokoa baino 
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inportanteagoa izan daitekeela sujerituz. Bere filmean jendea begiak itxita dela hainbat lekutan 
azaltzen den arren, oraingoan bat azpimarratu beharrean gara, trenak, hauxe baita ondoren film 
bien arteko konparazioa areagotzeko aztertuko dugun bigarren motiboa. 

17.4.3.3.2 Trena 

Rafferty-ren kritikak pista ugari ematen du Vertov-en trenak eta Marker-enak konparatzeko. 
80ko urteetan Vertov-en Kameradun gizona Sandor Krasna bihurtu zaigu, Marker-en filmeko 
kameradun imajinarioa, bere materiala Svilovari barik narratzailea den emakume ezezagunari 
bidaltzen diona, zer bururatzen zaion, nolako zailtasunak dituen filmatzeko eta nola montatu ere 
esaten diona. Gauzek aldatu egin dute beren esanahia Vertov-en garaitik, eta trenarekin gertatzen 
dena adierazgarrienetakoa da. 

Marker-en trenei buruzko zaletasunaren nondik norakoak jakiteko «Slon» taldea osatu 
zueneko garaia gogoratu behar da, 1971n Le Train en marche filma egin zuelarik. Bertan 
Alexandre Medvedkin zinemagile errusiarraren historia kontatzen da, zinema interbentzio 
sozialerako baliabide eginez nola joaten ziren trenez kontatzen delarik, filmatzeko, editatzeko 
eta proiektatzeko jendea eta ekipo guztia hartuta. Medvedkin baino lehenago Vertov ere halaxe 
ibilitakoa zen Iraultzaren garaian eta ondoren.26 Marker eta inguruko beste dokumentalgileek 
gauza bera egin nahi izango zuketen 70etan, «interbentziozko zinema» praktikatzekotan. Baina 
trena geratu egin zen 80ak heldu zirenerako.27 

Vertov-en jardunean trena iraultza eta sozialismoaren sinboloa zen, gizarte berria eraikitzeko 
tresna, jendea askatuko zuena, emakumea bere loalditik itzartzen duena. Ia 60 urte pasa dira eta 
Marker-en filmak trenen paradisua izan daitekeena erakusten digu, Tokioko hiria. Baina trenak 
ez dira inongo iraultzaren sinbolo, edo gizarte berri baten ikur, trenek ez dute inor itzartzen. 
Aitzitik, trenak lo egiteko dira, bakoitza bere ametsarekin doalarik. Ez bakarrik trena, untzia ere, 
Vertov-en filmean propaganda untzia zena, orain lo egiteko leku bihurtu da.28 

Trenaren esanahi aldaketa horretan atal oso adierazgarria dago filmaren erdirantz: lau 
sekuentzietan zehar (46-48) jendea hiriko lurrazpiko galerietatik doa, eta ticketa eman ondoren 

                                                 
26 1992an Marker-ek Medvedkin-i buruz bigarren film bat burutuko zuen (Le Tombeau d’Alexandre), boltxebike 

zintzo baten destinuaz gogoeta egiten duena, Boltxebikeak boterean zeuden herrialdean. Vertov bezala Medvedkin 
ere Stalin-en makinak ito zuen.  GAUTHIER, G. o.c. 83 eta 92 or. oin-oharretan. 

27 RAFFERTY, T., o.c. 288 or. 
28 J. Azurmendik ere film honen mezuekin lotzeko moduko gogoeta egiten du loaz. Hau dio hitzaurre batetan: “Dena 

ongi trabatuta dago munduan. Lana, politika, gerrak, iraultza. Eta loa? Nire solaskideak ez bait du loa ezertarako 
aipatu. Eta halere gizonak bizitzako parterik haundiena lotan pasatzen omen du, ez lanean eta iraultzak egiten. Ez 
ote du historiarekin zerikusirik bizitzako eginkizun hain inportanteak?.” AZURMENDI, Joxe (1991): Gizaberearen 
bakeak eta gerrak. Elkar, Donostia, 10 or. 
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trenean sartu eta loak hartzen du, bakoitza bere ametsaz, gero kanpora berriro irteteko. 
Komentarioak dio amets guzti horien artean film bat egiten dela. Ez bakarrik film bat, zera 
sujeritzera heltzen da, errealitatea bera ere amets kolektibo handia izan daitekeela, «bizitza 
ametsa da» esaeraren bertsio berria: 

“Gero ta gehiago nire ametsek Tokioko almazenen aldea hartzen dute eszenatokitzat. Haietatik 
doazen lurpeko tunelak eta hiriko kaleen paralelo doazenetan aurpegi bat azaltzen da, desagertzen, 
arrastoa aurkitzen da, galtzen; amets munduko folklorea tokatzen zaion lekuan dagoenez hain 
ugari, itzartzen naizen hurrengo unean konturatzen naiz aurreko gauean galdutako presentziaren 
bat bilatzen jarraitzen dudala hiri azpiko laberintoan. Dibagatzen hasi naiz ea amets hauek benetan 
nireak diren ala amets kolektibo erraldoi baten osotasunaren parte, hiri osoa litzatekeelarik horren 
proiekzioa.” 

Errealitatea edo mundua gauza “objektiboen” ondorioa baino gehiago gauza “subjektiboena” 
izan daitekeela sujeri lezakeen beste gogoeta bat da hau. Vertov-en filmean trenak filmatzailea 
eramaten zuen, gizartea erakusten eta aldatzen lagunduko zuena, bidean zehar hartutako irudiak 
jendeari erakutsiz. Marker-en trenean bidaiarien ametsak dira ematen zaizkigunak. 

17.4.3.3.3 Zinema-telebista 

Vertov-ek ahalegin handiak egiten ditu kameraren eta zinemaren ahalmenak adierazteko, 
nolako gauzak egin ditzakeen kamerak azaltzeko, gizakiaren begiak egin ezin dituen gauzak ere 
lortzen dituela adieraziz, kamerak lagunduko omen dio gizakiari urrunago ta sakonago ikusten. 
Marker-en arabera ere filmak aparteko ahalmenak ditu, ze, gogoeta ironikoan dioenez, 
errealitatea aldatu ezin denean hari buruzko irudiak alda daitezke. 

Hala ere, Marker-en zereginean zinemak funtzio positiboagoak ere baditu, besteak beste 
memoria gordetzailetzat ere har daitekeelako. Vertov-ek kamerak errealitatea beste era batera 
ikusten lagunduko ziola pertsonari uste bazuen, Marker-ek bere memoria osatzeko balio duela 
uste du, eta agian gehiago ere bai. Ondoko komentarioa, 53 sekuentziakoa, Marker-ek arlo 
horretan makinei ematen dien garrantziaren adibidetzat har daiteke: 

“Bideo jokoak makinek gizakiaren arrazari laguntzeko plan baten lehen fasea dira, 
inteligentziarentzat etorkizuna ekar dezakeen plan bakarra.” 

Vertov-en iritziz zinemak jendea askatzeko balio behar du, baina Marker-ek erakusten duenez 
ezin da jakin askatu ala lotu zer egiten duen gehiago. Vertov-ek irratiaren berehalakotasuna eta 
irudia bil zitzakeen aurrerakuntza batekin amets egiten zuen. Marker-en garaian aspaldian 
asmatua da halako tresna, telebista, dena dago telebista pantailaz beteta, baina jendea askatzeko 
gertatu beharrean askatasun eza bera bilaka daiteke ikuskizun, emakume biluzien irudi 
zentsuratuekin gertatzen den bezala, «kodea da mezua», MacLuhan-en ideiekin bat eginez. 
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17.4.3.3.4 Pobreak 

Marker-en filmeko Japonian ere ez dira desagertu mozkortiak eta pobreak. Baina dagoeneko 
ez da nagusi Vertov-ek erabiltzen duen kritika sozial zorrotzaren tonu hura. Kritika burutzen 
badu askoz ere era sotilagoan burutzen du, adibidez Japoniako jende baztertu batzuez, 
burakumin-ei buruz egiten duena: 

“Hayao Yamaneko-k bideo jokoak asmatzen ditu bere makinaz. Neu pozik jartzearren gehien 
gustatzen zaizkidan animaliak jarri ditu, katua eta hontza. Zera aldarrikatzen du, testura 
elektronikoa dela sentimendua, memoria eta imajinazioarekin trata dezakeen bakarra, Misugushi-
ren Asanipa esaterako, edo hau bezain imajinarioak diren burakumin-ak. 

Nola esan dezake batek existitzen ez den Japoniarren kategoria bat erakuts dezakeela? (...). 

Erdi Arotik honantz beste inork nahi ez zituen lan gogorrak egiten aritu ziren, baina Meiji Arotik 
ofizialki ezerk ez ditu bereizten eta haien benetako izena, eta, esan ezin den hitz tabua da. “Ez-
pertsonak” dira, orduan nola izan daitezke erakutsiak irudi ezezagunak bezala ez bada? 

Gizarte modernoan jende baztertuak jarraitzen duen arren haiek izendatze hutsa ere tabua 
izan daiteke, baina, agian, irudiek haien existentzia frogatzeko gaitasuna dute, kasu honetan egia 
bihurtuz «irudi batek mila hitzek baino gehiago balio duela» dioen esaldia. Jende horren 
existentzia irudiei buruzko gogoeta itxuraz arduragabeez disimulaturik zeharka egoera hori 
salatzen du egileak. 

17.4.3.3.5 Eskaparateak eta manikiak 

Eskaparateak eta manikiak motibo nahikoa erabilia dira film bietan. Marker-en filmean 
Japoniako irudietan eskaparate asko azaltzen da, eta jende asko haiei begira, Vertov-en filmean 
agertzen ez den egintza. Japoniako manikiak batzutan oso sofistikatuak dira, John Kennedy-rena 
esaterako. Maniki hauek mugimenduak eta hitza ere badute, eta ekartzen dituzte gogora 
Kameradun gizoneko maniki mekanikoak, txirringa gainean pedaleatzen dabilena, adibidez. 

17.4.3.3.6 Arbolak eta parkeak 

Kameradun gizona filmean arbolek eta parkeek denbora edo espazio batetik besterako 
jauziak espresa ditzaketela esaten genuen, zientzia fikziozko egoerekin ere konekta 
daitezkeelarik. Aipagarria da Marker-ek ere arbolak, parkeak, eta antzekoak erabiltzen dituela 
bere zientzia fikziozko film baten proiektuaz hitz egiten digunean, 4.001etik datorren bidaiaria 
delarik haren protagonista. 

17.4.3.3.7 Joko makinak eta tiroketa galeria 

Joko makinetan gizonezko jokalari japoniarra pertsonal buruaren figura txikitzen saiatzen da. 
Vertov-ek emakumeak jarri zituen faxismoa adierazten zuten seinaleei eta alkohol botilei tiroka. 
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Vertov-ek bisio idealista eta berdintasun zalea zuen, emakumea protagonista jartzen du, 
gizartearen aldaketarako motore moduan. Marker ez da ari jada nolakoak izan beharko lukeen 
gizartea aldarrikatzen. (Ikus arazo hau sakonago “generoaren tratamenduan”). 

17.4.3.4 Batean bai eta bestean azaltzen ez diren gai inportanteak 

17.4.3.4.1  Lana eta adinaren inguruko gaiak 

Badirudi Vertov-en ustez garrantzizkoena zenak, goraipatzen zuenak, langileria eta honi 
loturiko gaiak, dagoeneko ez dutela hainbeste garrantzi. Marker lanetik kanporako munduan, 
aisialdiko denboran zentratzen da, zertan ematen duen jendeak denbora lanetik kanpora 
erakutsiz. 

Vertov-ek bere filmean burgesia eta langileria elkarren aurka jartzen zituen, bakoitza 
azaltzeko errepresentazio modu desberdinak erabiltzen zituen. Marker ez da saiatzen holako 
bereizketarik egiten. Egiten badira zeharka egiten dira, eta ez kritika sozial zorrotza egiteko 
helburu zuzenaz. 

Beste arlo bat aipatuz, Marker-en filmean ez dagoela jaiotzarik ez ezkontzarik ikusten dugu, 
eta ume txikiak ere oso bakan ager daitezke. Aldiz, harreman sexualei buruz eta heriotzari 
buruzko erreferentziak oso ugariak dira, eta aipamen asko du gaztaroari buruz ere. Vertov-ek, 
ostera, ez du gazteria bereiztuta azaltzen, batez ere umeak eta helduen artean banatuz gizartea. 

17.4.3.4.2 Natura eta erlijioa 

Beste diferentzia handia Vertov-en filmarekin konparatuz Marker-ek naturari emandako 
garrantzia da. Vertov-en lanean makinek eta lanak betetako lekua animaliek betetzen dute. 
Marker-en filmean modernitate eta progresuaren sinboloetatik itzulketa dago naturara, azken 
baten hogeigarren mendean gertatu den fenomeno zabalagoarekin erabat lotu daitekeena. 

Vertov-en filmean azaltzen diren animalia bakarrak, txakur disekatua eta zaldiak, iraganaren 
hondakinak dira, biak burgesiaren sinbolo. Marker-ek berak esaten du badituela animalia 
faborito batzuk, katua eta hontza, eta hainbat aldiz aipatzen duen beste bat emua da. Eguzkirik ez 
filmean askotan agertzen dira animaliak, era askotara: jirafaren hilketa, behi lehortuak Sahel-eko 
basamortuan, Bissauko ihauterietan animaliez mozorroturik jendea. Japonian eskultura ugari 
animalienak: lehoiak, katuak, txakurra, hortik aparte katuen figurak eta katu bizi ugari, 
hontzaren irudiak ere behin baino gehiago. Eta txakur biziak Sal-eko irlako hondartzan saltari. 

Vertov-en filmean erabat bigarren mailakoa zena, erlijioa, lehen planora pasatzen da Marker-
enean, behintzat Japoniako sekuentzietan. Jendearen denbora librea azaltzen zaigunean askotan 
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ikusten ditugu zeremonia erlijiosoetan eta antzeko ospakizunetan. Gogoeta ugari egiten da 
erlijioari buruz, eta horrek ekartzen duen mundu ikuskerari buruz. 

17.4.4 Filmaren esanahien sintesia egiteko 
kontzeptuak: memoria eta “lurperaketa” 

17.4.4.1 Memoriaren jokoa 

Rafferty-ren esanetan Eguzkirik ez filma gauzak berriro ikusteko gogoaren inguruan 
eraikitzen da, ikusteko beharrizana sortzearen inguruan. Gorago aipatu dugun bezala irudiak ere 
memoriatzat har daitezke.29 

17.4.4.1.1 Memoriaren gordegailu berriak 

Marker-en pentsamenduan badirudi irudia darabilten tresnak memoriaren luzamendu antzeko 
bihurtu direla, Mac Luhan-ek garaturiko ideia jarraituz.30 Eta, agian, bide batez Vertov-ek 
kamerari eskaintzen zizkion gaitasun harrigarriekin jarraituz. Holako esaldiak agertzen dira 
Marker-en komentarioan, lehena 20 sekuentzian: 

“Egun amaiera telebista pantailaren aurrean ematen dut, memoria kutxa horren aurrean hain 
zuzen.” 

Hurrengo hau 66 sekuentzian dator: 

“Munduaren azkenean, Sal-eko irlan nagoela neure txakur urdurien laguntzaz gogoratzen dut 
Tokioko Urtarril hura, edo hobeto esanda, Tokion Urtarrilean filmatu nituen irudiak gogoratzen 
ditut. Haiek beren burua ordezkatu dute nire memoriatik, beraiek dira nire memoria. Harritu 
egiten nau nola gogoratzen dituen jendeak gauzak filmatu gabe, argazkirik atera gabe, grabatu 
gabe. Nola da gizakia gogoratzeko kapaz?”31 

                                                 
29 Rafferty: “The creation of the need, and the desire, to see things again is part of the method of Sans Soleil; and also, 

perhaps, its real subject. What Marker means to communicate to us is the solitude of the film editor at his 
machinery, his reverie over the footage he’s shot (or that has been sent to him by friends), the scenes he watches 
over and over again. He wants to explain why he returns to Japan, the subject of his 1965 film The Koumiko 
Mystery; why the images of the emu, the porcelain cat (called maniki neko), the children in Iceland won’t go away, 
why they keep bobbing up in the course of Sans Soleil; how it’s possible to see Vertigo nineteen times; how images 
are replayed as memories, as obsessions, and as the troubled dreams of travellers.” RAFFERTY, T., o.c. 284-285 or. 

30 Ikus, adibidez, lan hau: Mac LUHAN, Marshall (1964): Understanding media: the extensions of man. Routledge & 
Kegan Paul, Londres. 

31 Jon Sarasuak antzeko gogoetak egiten ditu baina kontrakoa aldarrikatzeko: “Apenas oso oroimenzalea naizen. (...) 
Joaten utzizalea nauk oso. Badakik zein den nire erakarpen konstanteetako bat? Erreka. Egonaldiak egin izan ditiat 
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Memoriaren gaia beste batekin lotu behar da film honetan, itzulerarekin. Filmatzailea 
aurretiaz egondako lekuetara itzultzen da, edo ez dakigu benetan itzultzen den, ala lehendik 
jasotako irudiak ikusten dituenean, baina memorian gordeta dituen gauzekin aurkitzen da. 
Rafferty-k dioenez Marker aurreko film baten ikusitakora itzuliko litzateke oraingo honetan. The 
Koumiko Mystery filmean Marker-ek Japonia ezagutzen zuen emakume baten laguntzaz, 
Koumiko-renaz hain zuzen. Oraingo film hau itzulera moduko bat da, baina oraingoan Japonia 
haren laguntzarik gabe jaso behar du.32 Horrela bada, Eguzkirik ez itzulera baten egunerokotzat 
har daiteke, edo urte askotako bidaietan zehar bildutako oharren berrirakurketatzat, orainarte 
erabili gabeko film planoak ikusiaz, ordenarik gabe baina ordenaren bat egon litekeen 
pentsamenduaz.33 

17.4.4.1.2 Oroitzapena eta iraganaren “lurperaketa” 

Baina memoriak eta oroitzapenak izaera berezia jasotzen dute, alde batera utzi den guzti hori 
“lurperatu” egingo balitz bezala, betirako ahazteko barik beste era batera gogoratzeko asmoz. 
Marker Tokiora itzultzen denean irudi detailetsuagoa du, bitartean igaro duen guztia ere biltzen 
duena.34 Ondoren aztertuko dugu sakonago oroitzapenarekin lotuta agertzen dela uste dugun 
kontzeptu nagusi hau. 

17.4.4.2  “Lurperaketa” zeremonia 

Filma globalki ulertzeko kontzeptu bat “lurperaketa” izan daiteke. Esan dugun bezala 
kontzeptu honek memoriarekin batera funtziona dezake oso-osorik. Izan ere, “lurperaketak” 
ahaztura eta gogoratzea biak batera espresa ditzake. 

                                                                                                                                                
begira. Errekazale naizelako ez nauk argazkizale.” EGAÑA, Andoni, eta SARASUA Jon (1998) Zozoak beleari. 
Alberdania, Irun, 60-61 or. 

32 Rafferty: “(...), he finds much of what The Koumiko Mystery found: the Shinbashi locomotive, The Ginza owl, the 
Dremland amusement park, Western-looking mannequins in the stores, the same right-wing orator holding forth at 
the same downtown square, and shop windows filled with maniki neko, the cat that salutes. ‘Everything interested 
him,’ says the female narrator, telling his story.” RAFFERTY, T., o.c. 286 or. 

33 Rafferty: “Sans Soleil is the diary of a return, a return which induces -naturally- retrospection, reverie, the need to 
account for the distance travelled in coming back: a review of notes from other places, beginning with three 
children in Iceland in 1965 (the year after Koumiko was shot). These notes -the odd shots saved from Marker’s own 
travels, supplemented by footage sent by friends- are, like all notes, taken spontanenously, for their own sake, or 
perhaps for the sake of a vague sense that they might someady fit a pattern.” RAFFERTY, T., o.c. 286 or. 

34 Rafferty: “Marker’s return to Tokio in Sans Soleil, like the time-traveller’s return to the jetty, produces a more 
detailed image, one which includes everything that has passed in between. He finds, again, the huge 
advertisements, the mannequins, the statuary, the flood of TV imagery, but he also finds local festivals and a wide 
variety of commemorative celebrations: for lost cats; the war dead; broken dolls.” RAFFERTY, T., o.c. 288 or. 
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Alde batetik kontzeptu hori filmean zehar agertzen diren hainbat zeremoniez adierazten da 
esplizituki. Beste alde batetik filmak hainbat gauzaren lurperaketa figuratiboa edo metaforikoa 
egiten du esanahi berriak sortzeko. Adibidez, “benetako” errealitateari irakurketa partikular bat 
ezartzen zaio, errealitatea “deszifratuz”, mundu objektiboa lurperatuz mundu subjektiboa 
eraikitzeko. 

Filma hasiera bertatik has daiteke ikuspegi honetatik irakurtzen. Lehen irudia ikusi orduko 
T.S Eliot-en Hausterreguna idazlanetik hartutako aipamen hau irakurtzen dugu pantailan: 

“Ze hauxe badakit, denbora beti da denbora eta lekua beti da leku, eta bakarrik leku.” 

Filma beraz errautsei aipamena eginez hasten zaigu. “Lurperaketa” kontzeptu hori aurpegi 
diferenteez azaltzen da, erarik esplizituenaz holako eszenak ikusten ditugu: kanposantuak, 
hildako edo gauza hondatuen erreketa zeremoniak, iraganean izandakoei kultuak. Bestalde 
nolabaiteko analogiaren bidez ideia horrekin inplizituago lotu daitezken eszenak: naturan bertan 
gertatzen diren erreketak -bolkanak-, iraganeko gauzak atzean uzteko edo haiei beste esanahi bat 
emateko eginkizunak, gauzen “barneko aldea” jasotzeko ahaleginak, “mozorrotu” edo “estaliaz” 
beste irakurketa bat egiteko, edo “deszifratu ezin dena deszifratu ahal izateko” zerbait asmatuz. 

17.4.4.2.1 Kanposantuak, hiletak eta erreketa zeremoniak 

Kanposantuak hainbat aldiz azaltzen dira filmean, batzuetan errealak, besteetan imajinarioak, 
era batera edo bestera gorago aipatu ditugun espazio geografiko desberdin ia guztietan. Ondoko 
zerrenda egin dugu: 

17.4.4.2.1.1 Japonia 

Lehen aldiz 7 sekuentzian jendea ikusten dugu kanposantuan sake likorea isurtzen hilobietan. 
15ean Tokioko etxeorratzen artean ezkutaturik dagoen hilerri bat. 32an hiletarekin zerikusia 
duen andrakila hautsien erreketa zeremonia agertzen zaigu. 59an jendeak krisantemo zurien 
eskaintza egiten du urtean zehar hildako gizaki eta animaliengatik. Eta 70ean beste erreketa 
ospakizun bat, Urte berriko jaietan erabilitako adornuak erre egiten baitira Dondoyakis 
zeremonian. 

Afrika 

56 sekuentzian komentarioan esaten zaigu hildakoek nolako ibilbidea burutzen duten irlarik 
irla Bijago artxipielagoan. Sal-eko irlako kanposantu bat ere azaltzen zaigu 63 sekuentzian, 
hilobi margotuak dituena. 

Île-de-France 
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J.J. Rousseau-ren hilobia aipatzen da 22 sekuentzian. 

Islandia 

12 sekuentzian, Japoniako Urte berriko erreketa zeremonia aipatu ostean esaten zaigu 
Islandian naturak ere bere Dondoyakis burutzen duela, bolkana bizirik eta herri inguru guztia 
errautsez beteta ikusten dugunean. 

«Bazterra» 

59 sekuentzian Vertigo filmeko eszena baten Madelaine protagonista ikusten dugu 
kanposantuko hilarri baten aurrean. Eta gerotxoago, 62an kamikazeen irudi sintetizatuak ikusten 
ditugu, haien hegazkinak uretara erortzen direnean. Nahiz eta Japoniari dagozkionak izan, irudi 
manipulatu hauek hileta baten simulazioa egiteko erabiltzen direla ematen du, batez ere 
gaineratzen zaien musika kontuan hartuz gero. 

17.4.4.2.2 Iraganeko gauzen lurperaketa sinbolikoa 

Atzean uzten diren hainbat gauzari buruz mintzatzen da filma: Tokioko takinoko gazteak 20 
urtetara arte ibil daitezke kaleko aktuazioak egiten, 44 sekuentzian ikusten den bezala. Eta 69 
sekuentzian hogei urtera heldutako neskak kimonoz jantzita doaz kaletik adin heldura heltzea 
ospatzen: 

“Urtarrileko 15ean adin heldura heltzearen eguna ospatzen da. Japoniar emakume gaztearen 
bizitzan derrigorrezko ospakizuna da, hiriko gobernuak opariz betetako poltsak banatzen dizkie, 
egunerokoz eta gomendioz beteta, nola izan hiritar ona, ama ona, emazte ona, eta egun honetan 
hogei urteko edozein neskak bere familiari doan hots egin ahal dio telefonoz Japoniako edozein 
tokitatik.” 

Gaztaroa atzean uzten den ideia askotan aipatzen da filmean, eta batzutan atzean uzten den 
hori “beste planeta baten bizitzea” litzateke, Japoniako gazte takinoko-ek egiten duten bezala, 
baina noizbait ideal batzuen ilusioa da atzean geratzen dena. 

Beste askotan filmean lurperaketa sinbolikoa burutzen da mozorrotze eta estalketaren bidez. 
Sahel-eko basamortuan behiak hil egiten dira eta lehortu, baina Bissau-ko ihauterian berpizten 
dira lagunek darabiltzaten mozorroetan. Estalketa edo transformazioa muturrera eramaten du gai 
batzuekin. Izua edo horrorea maskaratzeaz ere ari da filma, ondoko komentarioan azaltzen den 
bezala: 

“Japoniako beldurrezko filmek zenbait hilotzen edertasun artifiziotsua dute. Batzutan hainbesteko 
krudeltasunaz turditu ondoren batek Asiako jendeak sufrimenduarekin duen hurbiltasun handiaren 
jatorriak nabari ditzake, pena bera ere laguntza bihurtu behar delarik, eta orduan dator saria. 
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Munstroak kanpora jaurtikiak dira, Masuki Masako azaltzen da, oso ederra bai izenaz eta bai 
aurpegiz.” 

Memoriaz hitz egin dugunean aipatu dugu deszifratu ezin dena deszifratzeko leiendak 
eraikitzen direla. Hauxe litzateke ulertu ezin dena, edo jasan ezin dena sinbolikoki lurperatzeko 
modu bat, ordezko beste zerbait sortuz. 

Beste askotan kontzeptu honek adieraz lezake gauzen alde “objektiboa” alde batera uztea, eta 
haien beste aldea jasotzea, ondoren ikusiko dugun bezala. 

17.4.4.2.3 Gauzen alde “objektiboen” lurperaketa sinbolikoa 

Egilea filmean etengabe eginkizun bat burutzen ari da: alde historikoak, konkretuak, 
“objektiboak” ahazten, barneko mundua edo marku subjektiboa eraikitzeko. Vertov-en 
Kameradun gizonarekin konparazioa egin dugunean esan dugu lehenago justu hauxe dela film 
bien arteko diferentzia handi bat. Japoniari buruz hitz egitean alde batera utzi ditu Marker-ek 
aurrerakuntza ekonomikoa eta agintearen arazoak, adibidez. 

Errealitatearen berehalako esanahia askotan alde batera uzten da harantzago dagoena bilatuz. 
19 sekuentzian Yanied jaunak errestauranteko plantxan egiten duena sukalde lana baino gehiago 
da: 

“Zera zioen, Yanied jaunaren keinuak arretaz begiratuz gero, ta baita osagaiak nahasteko duen era, 
batek zenbait funtsezko kontzeptuz medita dezakeela, pinturaz, filosofiaz eta karateaz.” 

Marker-en film honetan azkenean zerbait geratzen dela esaten bada hori “barneko mundua” 
litzateke, benetakoena horixe balitz bezala, bestea, aldiz, erlatiboa eta “pasakorra” litzatekeen 
bitartean. Hauxe esango luke Marker-ek, “dena igarotzen da, sentipena izan ezik.” 

17.4.4.2.4 “Bazterra” lurperaketa sinbolikoaren lekua 

Filmean lekuren bat badago lurperaketa sinbolikoa burutzeko, hori «Bazterra» litzateke. 
Besteak beste, hortxe sartzen du egileak Utopia hitza, filmak erabilitako hainbat gai biltzen 
dituena. Lehenengo Japoniaz hitz egiten duenean agertzen zaigu Utopia hotelaren kartela, 14 
sekuentzian, eta berriro ikusten dugu kartel hori filmaren azkenean sintetizatzailetik pasatutako 
irudian, zera sujerituz, hori ere sinbolikoki lurperatua geratu dela. 
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17.4.5 Generoaren tratamendua 

17.4.5.1 Sexua eta erlijioa 

Harreman sexualei buruzko erakusketaren gaia erlijioaren funtzionamenduarekin lotzen da. 
Besteak beste, telebistan praktikatzen da jokabide hori, emakume biluzien desfileetan zentsura 
erabiliz. Hau dio komentarioak 27 sekuentzian: 

“Komikien tiretako moduko hipokresia berbera, baina kodifikaturiko hipokresia. Zentsura ez da 
ikuskizunaren mutilazioa, bera da ikuskizuna, kodea da mezua, absolutura apuntatzen du hura 
ezkutatuz. Hauxe da erlijioak beti egin duena.” 

Hemen zenbait gai elkarrekin lotzen dira: alde batetik zentsurak hipokresia adierazten du 
zuzenean, baina zentsura bera bilakatzen da ikuskizun, zera sujerituz, zentsurarik ez balego 
ikuskizuna txikiagoa litzatekeela, eta fenomeno hau erlijioarekin lotzen du, erlijioak gauza 
absolutuak islatu behar dituenean estali egiten dituela esanez. Dena den esan beharra dago 
biluzketa hori, eta biluzketaren gaineko zentsura, emakumeen gorputzarekin gertatzen dela, ez 
gizonezkoekin, eta hemen “voyeurismoaren” arazoarekin konektatzen dugu zuzen. 

17.4.5.2 Emakumezko eta gizonezkoen arteko etena 

30 sekuentzian azaltzen zaigu japoniarrek harreman sexualak arazorik gabe erakusteko 
modua aurkitu dutela, sexu museoan animalia disekatuak jarriaz larrutan egiten. Ondoren 
komentario hau egiten zaigu: 

“Josonkai-ko animalia mantsoen kristalezko distiran gizarte japoniarraren eten nagusia ikusten dut, 
gizonezkoak eta emakumezkoak banatzen dituen ebakia. 

Bizitzan bakarrik bi modutara azaltzen da eten hau: hilketa biolentoaren moduan edo Shônagon-
enaren antzeko melankolia diskretuan, japoniarrek itzuli ezin den hitz bakarrean espresatzen 
dutena. (...) Melankolia horren kolorea eman ahal dizut Somery Akuchi-ren lerro batzuk kopiatuz, 
berak esan baitzuen denborak zauri guztiak sendatzen dituela. Baina hobeto litzateke esatea 
denborak dena osatzen duela zauriak izan ezik. Denborarekin bereizketaren zauriak bere benetako 
neurriak hartzen ditu, izan ere denborarekin desiaturiko gorputza desagertu egingo baita eta orduan 
gorputz desiatuak existitzeari utzi badio bestearentzat, geratzen dena gorputzik gabeko zauria da.” 

Hemen islatzen den pentsamendua zera da, eten sakona dagoela emakumezko eta 
gizonezkoen artean, ezerk ez duena konpontzen. Eten hori nolabait generoen arteko 
menpekotasun harremanekin lotua egon daiteke, eta Marker-ek azaltzen duen ikuspegia 
aipagarria da, 33 sekuentziako komentarioan azaltzen denez: 
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“Emakume guztiak hondaezintasunaren garauz eginda daude, eta gizonen zeregina beti izan da 
haiek horretaz ahal denik eta beranduen konturatzea. 

Gizon afrikarrak beste guztiak bezain onak dira zeregin honetan. Baina afrikar emakumeei 
hurbileko begirada bat eman ondoren ez nuke gizonezkoekin nahitaezko zerikusirik izan behar.” 

Hemen emakumeari buruzko ideologia partikular bat agertuko litzateke, ahul itxura izan arren 
sakonean emakumeak gogorrak direla esango lukeena, eta gizarteak benetako errealitate hori 
ezkutatu egiten duela. Bestalde autoreak sujeritzen digu Afrikan beste lekuetan baino zapalduago 
daudela emakumeak, eta horrek ez diola gizonezkoa izatearren harro egoteko motiborik ematen. 

17.4.5.3 Biluztasuna eta begiradaren jokoak 

Vertov-en filmean emakumeen erotismoa eta izaera boluptuosoa burgesiari zegozkion, eta 
biluztasun espontaneoa, desinhibitua, langileria eta sozialismoaren munduari. Marker-en filmean 
ere esan liteke halako zerbait egiten dela, Japonia da zentsuraren lekua, aldiz Ginea Bissaun 
emakumeak erdi biluzik azaltzen dira baina sentsualitateari deirik egin gabe. “Voyeurismoa” 
telebista pantailetan aktibatzen den mekanismoa litzateke, eta Vertov-en filmean bezala hemen 
ere gizarte kapitalistetako jokabidea islatuko luke. 

Egileak joko berezia burutzen du emakume batzuekin, begiradaren bidez, gorago ikusi dugun 
moduan. Japoniako emakumeek ez diote filmatzaileari zuzen begiratzen, bakarrik telebista 
pantailetakoek, Guinea Bissaukoek aldiz bai. Guzti honek nolabaiteko lotura egiten du elementu 
hauek eta herrialdeen artean, Vertov-ek burutzen zuen asoziazioaren antzekoa ekartzen digularik 
gogora: voyeurismoa eta erotismoa gizarte burgesarekin lotuaz, eta begirada zuzenak eta 
biluztasun desinhibitua langileriarekin. 

17.4.6 Biolentziaren tratamendua 

Gizarteko gatazkak eta indarraren erabilera asko aipatzen da filmean. Episodio hauek helburu 
politikoez edo sozialaz burututa egon daitezke, gerren ondorioz edo herrialdearen defentsagatik, 
eta hauek helburu kolektiboz eginiko biolentzia dakarte gogora. Beste episodio biolento batzuk 
pertsona indibidualekin lotuak dira, gaur eguneko japoniarren suizidioak aipatzen direnean, edo 
hilketaren batez hitz egiten denean, adibidez. Marker-en filmak Vertov-enak baino askoz ere 
gehiago erakusten du biolentziaren presentzia. 

Telebistako irudietan irudi biolentoak oso ugariak dira. Eta joko makinetan ere ondo islatzen 
da biolentziaren erabilpena. 
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Biolentzia hau oso gutxitan jasotzen da gordintasun handiaz, ia beti dago mozorrotuta edo 
distortsionatuta. Jirafaren hilketaren sekuentzia da biolentziaren erabilpena erarik gogorrenean 
azaltzen duena, baina han ere fikziozko irudiak tartekatzen ditu muntaketan eta soinua ere 
distortsionatuta dago. Komentarioak hau dio: 

“Berriro japoniar umeen begietan irakurtzen dudana kuriositatea da, animalia baten heriotza 
ulertzen saiatuko balira bezala, (...).” 

Esaldi honen ostean ikusten dugu nola ehiztari batek jirafa hiltzen duen. Aurreko sekuentzian 
Japonian urtean hildako animalien omenez egindako krisantemoen eskaintza ikusi dugu, eta 
honek ere bigundu egin lezake ondorengo sekuentziaren gogortasuna. Gainera behin jirafa 
lurrean hilda dagoenean, irudi “disruptibo” bat sartzen du, oso laburra, krisantemo batzuena hain 
zuzen. Bide batez esan behar dugu jirafaren sekuentzia hauxe dela gorago emakumezko eta 
gizonezkoen arteko bereizketaz hitz egin dugunean aipatu dugun “ebakiaren” adibiderik 
bikainenetakoa. Hau zen esaldia: 

“Bizitzan bakarrik bi modutara azaltzen da eten hau: hilketa biolentoaren moduan edo Shônagon-
enaren antzeko melankolia diskretuan, japoniarrek itzuli ezin den hitz bakarrean espresatzen 
dutena.” 

 Hain zuzen jirafaren hilketak biak biltzen ditu une berean, alde batetik matantza bat ikusten 
dugu bere gogortasunez, eta bestetik melankolia kutsu bat gaineratzen zaio, krisantemo horien 
bidez. 

Tratamendu hau ikusita badirudi Marker-ek Apocalypse now filmean Brando-ren pertsonaiak 
gomendaturikoa jarraitzen duela: 

“Apocalypse now filmean Brando-k esaldi definitibo eta komunikaezin banaka batzuk esaten ditu, 
«horroreak aurpegia eta izena ditu, horrorearen lagun egin behar duzu, aurpegia eta izena dituen 
horrorea kanpora jaurtikitzeko beste aurpegi eta izen bat jarri behar dizkiozu berari».” 

 Marker-ek aholkuari kasu egin dio eta biolentziazko irudi gehienak “tratatuta” daude: 
fikziozkoak dira, hots, telebistako pantailatik hartuak, samuraien borrokak bezala, edo errealak 
badira sintetizatzaileaz manipulatuta daude, Bigarren Mundu Gerrateko kamikazeen irudien 
moduan, edo berdin poliziaren kontra makilez ari ziren Nagita-ko nekazarien kasuan. Telebista 
pantailatik hartutako beste irudi batzuk biolentzia episodio ikaragarriei egiten diete erreferentzia, 
Kanbodiako khmer gorrien triskantzei adibidez, baina telebistan ikusten ditugun irudiak haien 
torturak errepresentatzen dituzten margoak dira. 
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17.4.7 Ondorioak 

Gure ikerketa lagineko azken aurreko filma den hau analizatzeko derrigorrezkoa zaigu ikertu 
dugun beste bat erabiltzea erreferentzia moduan, gure bildumako bigarrena den Kameradun 
gizona hain zuzen. Kasualitate hutsagatik baino ez bada ere ematen du bi film hauek ziklo bat 
hasi eta amaitu egiten dutela, hogeigarren mendeko historiaren ikuspegi bat laburtuko balute 
bezala. Bistan denez Marker-ek errusiar maisuak jarraitzen dituela bere filmegintzaren eredu 
moduan erabiltzeko, eta batez ere Vertov-en lana, film biak konpara ditzakegu arlo guztietan, 
estiloan, errepresentazio moduan edo esanahietan, eta horixe da funtsean ondoko laburpenean 
egingo duguna. 

17.4.7.1 Estiloa 

Bai segmentazioan, dituen sekuentzien ugaritasunagatik, eta bai plano kopuruan Eguzkirik ez 
filmak Kameradun gizonaren antz handia du, besteak beste gure ikerketan plano laburrenak 
dituzten filmak baitira biak, Vertov-ena lehen postuan eta Marker-ena bigarrenean. Eszena 
jarketan denetarikoa erabili dute biek, diferentzia bakar batekin, Vertov-ek fikziozko irudiak 
berak filmatu zituela aktoreekin eta Marker-ek, aldiz, telebistatik edo filmetatik jaso. Egiturari 
buruz antzekoak dira, mailarik gorenean eraketa asoziatiboaz funtzionatzen duen filma eraiki 
dute eta horren menpe jartzen dituzte egitura narratiboak eta abstraktuak. Arlo honetan Vertov-en 
helburu bat egitura narratiboa desafiatzea edo haustea bada, Marker-ek ez du horrelakorik egiten 
irudiekin, baina bai komentarioarekin, elementu honetan narratibitaterik ohikoena etengabe 
hausten aritzen baita. 

Muntaketaz zera esan behar da, Marker-ek ia errepikatu egiten ditu Vertov-ek motibo 
batzuekin burutzen dituen edizioak, eta hori gehien nabaritzen da begia erabiliz egiten dituen 
joko abstraktuekin, nahiz eta Vertov-en moduko agresibitate eta esperimentazio gogorrik erabili 
ez, itxura normalizatuagoa emanez, eramangarriagoa ikuslearentzat. Vertoven-gandik Marker-ek 
“muntaketa disruptiboa” ere hartu du, iraupen laburreko irudi batzuk erabiliz sekuentzian etenak 
egiteko eta aurretiaz emandakoa bergogoratzeko edo ondoren etorriko dena aurreratzeko. Eta 
Vertov bezala Kuleshov efektuaren erabiltzaile amorratua ere bada Marker, kontinuitatea 
segurtatzeko edo trantsizioak egiteko edozein elementu erabiliz edonondik edonora, edo edozein 
pertsonarengandik beste batengana pasatzeko. Kuleshov efektuaren erabilera fikziozko irudiak 
eta ez-fikziozkoak nahasteraino darama. 

Vertov-ek egiten duen bezala, zenbait errekurtso erabili ikuslea filma beraren existentziaz 
konturatzeko, Marker-ek ere antzeko elementu batzuk erabiltzen ditu: irudiak izozten ditu, 
nabarmenagoa gertatzen den gauza jendea kamerari begira dagoenean egiten duelako, horrela 
filmaketa prozesuaren kontzientzia areagotuz. Vertov-ek bere garaiko aurrerakuntzak erabiltzen 
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bazituen filmegintzaren gaitasunak erakusteko, irudi zatituak, esposizio multipleaz eginikoak eta 
antzekoak, Marker-ek bideo eta soinu-sintetizatzaileak erabiltzen ditu, hemen ere irudia berari 
buruzko gogoetara eramateko ikuslea. 

Planoen parametro batzuen erabilera antzekoa da: Biek jokatzen dute irudien 
errepresentazionaltasunarekin, askotan ezin da jakin irudietan zer agertzen den, zeren 
errepresentazio zehatza diren, kolore eta itxura amorfoen nahasketa ematen dutelarik. 
Konstruktibismoaren eragina ere bietan nabari litekeen ezaugarria da, etxe eta makinen armazoi 
eta egiturak destakatzeko moduan hartutako irudietan. Baina bada Marker-en filmean ezaugarri 
propio bat, oso inportantea, besteak erabiltzen ez duena: argiaren erabileraz ari gara, Eguzkirik ez 
izena daraman film bati dagokion bezala Marker-ek argi kontraste handiko irudiak eta siluetak 
erruz erabiltzen baititu. 

Soinua eta komentarioa dira bereziki aztertzekoak Marker-en filmean, Vertov-enean 
existitzen ez den gauza, eta erabat frogatuta geratzen zaigun lehen gauza hauxe da, irudiek 
hitzaren laguntzarik gabe esanahi zabalegia eskaintzen dutela, Vertov-ek hala uste ez bazuen ere, 
baina Marker-en komentarioek bide seinalizatu batzuetatik gidatzen dituzte irudiak, bestela irudi 
hauek errealitate konkretu bati anklatzea oso zail gertatuko zen. Komentarioan Marker-ek joko 
amaitezina burutzen du jauzi etengabeak eginez autore, leku, denbora eta gai bilketa ikaragarri 
baten artean. Horrelako narratibitatea justifikatzeko errekurtsoak hauek dira: filmatzaile 
imajinario baten gutunak heltzen zaizkiola asmaturiko beste emakume bati suposatu behar da, 
honek irakurri egiten dituelarik. Bestalde komentarioak zein irudien jarioak gai bat mimetizatu 
nahi lukete, memoriaren joanetorri amaigabea, hain zuzen. Soinuari dagokionez oso gutxitan 
erabiltzen du Marker-ek “benetako” giro soinua, gehienetan soinu-sintetizatzailez trataturikoa 
baita, edo soinu elektronikoak ere oso ugariak izanik. Musikari dagokionez ospakizunetan eta 
zeremonietan jasotakoak erabiltzen ditu, eta hortik aparte zenbait kanta melodiko eta 
Moussorgski eta Sibelius-en lan batzuk. 

Ikuspuntuari dagokionez zera esan behar da, kameraren ikuspuntu subjektiboak oso gutxi 
erabiltzen dituela, eta jendearen “interpretazioak” ere ez duela barneko sentimenduen agerpen 
berezirik eskaintzen, era bitxian telebista pantailetako fikziozko irudietako pertsonaienak izan 
ezik. Baina filmak subjektibotasuna harrapatzen uzten badu batez ere komentarioaren izaeragatik 
da, hor egilearen pentsamenduak eta inpresioak ematen zaizkigulako denbora osoan. 

17.4.7.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Honetan diferentzia nabarmenak daude Vertov-en lanarekin. Marker-ek errealitatea 
urruntzeko eta biguntzeko mekanismoak erabiltzen ditu, oso gutxitan praktikatzen du errealitatea 
“erarik errealenean” jasotzeko modua. Ez dago elkarrizketarik bere filmean, eta oso gutxitan 
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agertzen da jendearen arteko hizketa. Honetan Vertov-en filmak ere nahitaez berdina izan 
beharko luke soinurik gabea izateagatik, baina han behin baino gehiagotan ikusten ditugu (ez 
entzuten) pertsonak elkarrekin hizketan, eta horrek halako hurbiltasuna ematen dio, “zinema 
zuzenarekin” konektatzeko moduko forma sortuaz. Bestalde, badirudi Marker-ek Japonian 
filmatzean ostu ostuka egiten duela, ahal denik eta oharkabeen pasatu nahi du, eta filmatzen 
dituen gauzak direla ta, zeremonia erlijiosoak, edo jendea eskaparateei begira, itxuraz ez du 
ematen Vertov-ek aldarrikatzen zuen “bizitza bat-batean jasotzeko” moduarekin kointziditzen 
duenik. 

Errepresentatzeko moduari dagokionez Vertov-en filmarekin antz handiagoa du, 
erreflexibotasunaren nagusigoarekin batera esposizionaltasun gradu bat ere eduki dezakeelako. 
Alde batetik filmak bere estiloa begibistan jartzen du, filmegintza beraren prozesuaz kontziente 
bihurtuz ikuslea. Hau gertatzen da begiradaz egiten dituen gogoetekin, batzutan kamerari 
zuzendutako begirada izoztuaren laguntzaz. Irudiak sintetizatzailean manipulatzen dituenean ere 
irudien izaeraz pentsatzera eramaten du. Hortik aparte komentarioan narratibaren konbentzio 
estilistiko ohikoenak ere haustu egiten dituenez, honek narratibaren “dekonstrukzioa” ekartzen 
du, ikuslea horren mekanismoez kontura daitekeelarik. 

Baina beste alde batetik, era nahasiagoan eta ilunagoan baino ez bada ere badirudi modu 
esposizionalak bere argumentazioa eraikitzeko eramaten duen prozesua nolabait betetzen duela, 
azken baten egilearen errealitateari buruzko ikuspegia gailenduz. 

17.4.7.3 Esanahiak 

Eguzkirik ez izena bertatik hasita asoziazio ugari dakarren filma da hau, argiaren garaien 
ostean sasoi ilunagoak eta ilusio gutxiagoakoak heldu direla ematen baitu, gaztaroaren atzetik 
heldu aroa edo zahartzaroa ere. Izan ere, filmaren elementu guztiek, irudiak, komentarioak eta 
soinuak horrelako gaiak gogora ekartzeko moduko giroa sortzen dute. 

Filmaren ibilbidea leku batetik besterako jauzi etengabea da, eta ematen du hor aipatzen diren 
leku geografikoek esanahi desberdinekin loturarik badutela. Islandiak haurtzaroa eta galdutako 
zoriona adieraz dezake. Japonia eguneroko bizitzako mundu modernoa eta teknologikoa da, 
baina jendea saiatzen da betiko sinesmen eta izaerarekin jarraitzen, bakoitzak bere ametsak 
dituelarik. Afrika historiako baldintzek eta ezintasunek iraultza soziala egiten utzi ez duten tokia 
da, baina bestalde jendeak “benetakotzat” edo “jatortzat” hartzeko moduko jokaera batzuk gorde 
ditu, hauxe da, adibidez, jendeak zuzen begiratzen duen tokia, Japonian ia bakarrik telebistako 
aktoreek begiratzen baitute horrela. Eta beste leku aipagarri bat «Bazterra» da, Tarkovsky-ren 
Stalker filmtik hartutako izena, toki fantastiko edo imajinarioa adierazten duena, baina era 
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berean erreala, bizitza eta historiako esperientziak memoriako bahetik igarota geratzen dena 
gordetzeko tokia. Agian, historian ezinezkoa izan dena, nolabait hortxe “gauza” daiteke. 

Kameradun gizona eta Eguzkirik ez filmeko gaiak eta motiboak konparatuko bagenitu 
antzekoak eta desberdinak ikusiko genituzke. Gaien artean holako diferentziak ikusten ditugu: 
Pertsonen artean Vertov-en filmean umeak asko azaltzen dira, gizarte berriaren sinbolo, eta 
hortik aparte jende heldua, emakumezko eta gizonezko langileak. Marker-enean, aldiz, ia ez 
dago umerik, gazteria ugaria den bitartean eta helduak eta zaharrak asko ikusten ditugularik. 
Vertov-en filmean lanaren mundua nagusi bada, asti libreko aktibitateetan diferentzia egiten 
delarik gizarte sozialistan ontzat hartzekoak eta hainbeste ez direnen artean, Marker-en filmean 
lanetik kanporako mundua da nagusi, jaiak, ospakizun eta zeremoniak, bidaiak egiteko untziak 
edo trenak. Gauzak produzitzeko lekuak baino gehiago saltzeko lekuak, merkatuak eta 
eskaparateak ikusten ditugu. Eta Vertov-en filmean langileria bere zereginean pozarren eta 
entusiasmoz ari bada, Marker-enean ilusio handirik eza eta melankolia da nagusi, garai bateko 
ideal handiak atzean geratu diren sentipena. 

Baina bestalde Vertov-en protagonistek ez dute emozio apartekorik azaltzen, barneko mundu 
partikularraren erakusgarririk, nahikoa dute zeregin amorratuan aritzearen poztasunarekin. 
Vertov-en pertsonen ardurarik handiena bizitzako “baldintza objektiboak” dira, hobeto bizitzeko 
gogoa alde materialaren aldetik ikusten da batez ere. Aldiz, Marker-en filmeko jendeak, 
Japoniakoak batez ere, eta filmaren protagonista erdi ezkutua den kameradun ikustezin hori, 
bizitzeko “baldintza subjektiboez” arduratzen dira, zoriona eta antzeko barne sentipenez 
egonezinean dabiltza, egileak esaten du berari dagoeneko bakarrik “alferreko gauzak” 
interesatzen zaizkiola, “zentzunaren” arabera inportanteak ez badira ere bakoitzari “bihotza 
betetzen dioten gauzak” direlako. Bestalde Marker-en filmean gai desberdinak azpimarratzen 
dira Vertov-enean garrantzirik ez dutenak, natura eta erlijioa, hauek baitira, besteak beste, 
jendearen izaera sakonarekin konektatzeko balio dezaketen elementuak. Zer esanik ez, filmgile 
bien arteko bereizketa guzti hauek XX. mendean gizarte aurreratuetan gertatu den balore 
aldaketa nagusia islatzen dutela, eta Marker-en filmaren ezaugarri gehienak aztertu ditugun 60ko 
urteetatik honanzko filmen estiloarekin bat ez etorrita ere, horrelako baloreen azpimarraketan 
guztiz kointziditzen dute. 

Motibo batzuen konparazioa egiteko begia eta trena aipatuko ditugu, lan bietan ugari azaltzen 
direnak izanik. Vertov-en begia erabat aktiboa da, errealitatea hobeto eta sakonago ikustea nahi 
du, kameraren laguntza nahitaezkoa duelarik horretarako. “Bizitza bat-batean” harrapatu nahi 
du, gertakizunak beren transkurtsoan, egintzen nondik norako guztiak. Baina Marker-en begia 
askoz ere pasiboagoa da, edo “kanpoan” dagoena azaltzen ibili barik azpian gordeta dagoena 
jaso nahi luke, azken baten eszena askotan interesa ez da sortzen “ekintza” beragatik, ekintza 
horien azpian gordeta dagoena, eta harrapatu ezin dena jaso nahirik baizik. Horixe gertatzen da 
hainbeste zeremonia erlijioso eta gainetiko ospakizunak ikusten ditugunean. Bestalde begiaren 
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pasibotasuna telebistaren funtzionamenduan ikusten dugu, guk telebista ikusi beharrean 
telebistako pertsonaiek geu ikusten gaituzten inpresioa hartzen baitugu. Ez da posible begiaren 
funtzioaren aldaketa handiagorik. 

Eta gauza bera gertatzen da trenarekin. Vertov-en filmean trenak iraultza eta gizarte berria 
daramatza leku guztietara, jendeari sozialismoa eraikitzen laguntzeko. Baina Marker-en filmean 
treneko lagunak denak lo doaz, bakoitza bere ametsak harrapatuta. 

Zuzendari bien arteko konparazioak alde batera utzita Marker-en filmeko esanahiak 
kontzeptu bakarretan sintetizatu beharko bagenitu, hitz pare hau aukeratuko genuke, memoria 
eta lurperaketa. Bi kontzeptu hauek elkarrekin erabat trabaturik dirudite filmean, izan ere 
“lurperaketak” zerbait ahazten dela, beste zerbait memorian gordetzeko adierazi ahal baitu. 
Gorago esan dugun bezala memoria filmaren egitura jauzilaria justifikatzeko gai ezin hobea da. 
Bestalde Marker-ek egiten dituen gogoetetan filma bera, bere irudiak eta soinuak “memoriaren” 
parte izan daitezke, bere buruan egon gabe ere horietan gordeta egon baitaiteke “memoria” hori. 

Lurperaketari buruz filmean hitz horrek egintza esplizituei egiten dietela erreferentzia esan 
behar da, bitartean beste “lurperaketa sinboliko” asko burutzen dituelarik. Ugariak dira filmean 
kanposantuak eta horietan hartutako zeremoniak, eta Tokio bezalako hiri handienen barruan ere 
horrelako lekuak jasotzeko ardura berezia hartu du egileak. Baina bestalde era sinbolikoan 
badirudi autoreak aro oso bat lurperatzen duela, 60ko urteetako ideal guztiak, baina ahaztura 
erabatekora kondenatu gabe beste era batera gorderik memorian, edo «Bazterrean». Bide batez 
“zentzunak” garrantzizkoagotzak jotako gai “objektibo” asko ere lurperatu egiten ditu, haien 
barneko “mundu subjetiboa” harrapatu nahian. 

Generoaren tratamenduari dagokionez aipagarria da hemen ere Vertov-ek burutzen duen 
jokoaren antzeko zerbait egiten duela Marker-ek. Vertov-en jardunean voyeurismoa klase 
burgesen eta zinema burgesaren errekurtsoa zen, eta badirudi Marker-ek ere antzeko zerbait 
egiten duela: voyeurismoa Japoniako telebista pantailetan aktibatzen da, gainera gorputz biluziak 
zentsuratu egiten direlarik. Afrikako emakumeak erdi biluzik azaltzen dira, baina biluztasuna 
gauza arrunt bezala hartzen da irudietan. 

Biolentziaren tratamenduaz irudi eta komentarioak oso ugariak dira Marker-en filmean 
Vertov-enarekin konparatuz, bai errealitateari dagozkionak eta bai fikziozkoak, telebistako 
pantailatik hartuta. Baina Marker-ek biolentzia suabizatzeko saio etengabea egiten du, irudiak 
manipulatuz eta soinuak distortsionatuz, biolentziaren sentsazioa urrundu nahi balu bezala. 
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18 14-Eduardo Coutinho-ren 
“Hiltzeko markatua” 

 (Cabra marcado para morrer) 

1984 

18.1 Sarrera 
Film hau Brasileko baldintza soziopolitiko espezifikoak kontuan hartuta ulertu behar da, 

herrialde latinamerikar askotan bezala latifundioen jabeak, kapitalista handiak eta militarren 
boterea konbinatzen direlarik gizartean zein politikan beren presentzia eta eragina baztertezinak 
bilakatuz. Horrelako egoeran nekazariek zein langileek eginkizun zaila dute aurrean beren 
bizitza baldintzak hobetzeko. Hala ere, 50eko azkenetan eta 60ko hasieretan Brasileko egoera 
politikoak aukera gehiago ematen zien beheko klaseei beren eskakizunak bideratzeko, eta 
horrela eskualde askotan nekazari errentadoreek elkarteak sortzeari ekin zioten lurren jabetza 
lortzeko. 

Baina orduan ere zapalketa eta errepresalia biolentoak ugariak ziren. Dokumental honek 
hartzen duen lurraldean, Brasileko Iparrekialdea deituan, elkarte nekazari horietako baten 
fundatzailea hil egingo zuten lurjabeen aginduz 1961ean. Eta Eduardo Coutinho-ri lider haren 
borroka gogoratuko zuen filma egitea otuko zitzaion, Cabra marcado para morrer («hiltzera 
destinaturiko morroia») izena eramango zuena. Baina filmak ere bere destinua zeukan, ezin 
izango zuten amaitu, ez behintzat garai hartan. 1964an kolpe baten bidez ezarri zen diktadura 
militarrak ezin zuen utzi salaketa soziala helburutzat zuen filmik egin zedin. 
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 Izen hura mantenduz 1984an amaitutako dokumental honen jatorrian 64an errodaturiko film 
hura dago. Egileak orduko filmaren protagonistak bilatzeari ekin dio, eta haien bizitzen nondik 
norakoak jakin ditu, bide batez nekazarien elkarteei buruzkoak eta asesinaturiko lider haren 
bizitzarenak eta bere familiakoen gorabeherak kontatuz. Horretarako Brasileko Iparrekialdean 
dauden lurraldeetan aritzen da bueltaka, batez ere Paraíba, Pernambuco eta Rio Grande do Norte 
estatuetan. 

18.2 Estiloa 

18.2.1 Segmentazioa 

18.2.1.1 Kontakizunaren laburpena 

1964ean Eduardo Coutinho urte pare bat lehenago asesinaturiko Sapé-ko campones-en 
(nekazarien) Liga-ko liderraren historia kontatuko zuen film bat egiten hasi zen, Cabra marcado 
para morrer izena zeramana. Pelikula erdia filmatu orduko ejerzitoak kolpea eman zuen eta 
pelikulako protagonistak ta ekipokide batzuk ihesari eman zioten bitartean beste batzuk 
atxilotuak izan ziren, “iraultzaile komunistak” zirelakoan. 

Hamazazpi urte geroago, 1981ean, Coutinho behialako film haren protagonisten bila abiatzen 
da, berau amaitzeko asmoz. Orduko filmaren proiektuan protagonista nagusia hildako liderra 
bazen oraingoan haren emaztea agertzen da paper zentralean, eta filmak beronen seme-alaba 
sakabanatuen bilaketari ekiten dio neurri baten. Bide batez garai haietako gatazka, burruka, eta 
filma egiten aritu ziren protagonistak eta berauei buruzko episodioak nahasten dira historian. 
Protagonistek beren buruak ikusten dituzte antzina filmatutako irudietan, garai haiek gogoratuz, 
eta ikusten da beraien bizitza nondik nora abiatu den, eta nolako aldaketak izan dituzten. 

18.2.1.2 Filmaren segmentuak 

12 segmentu bereiz ditzakegu filmean, ondokoak: 

1. Nola sortu zen Cabra marcado para morrer filma egiteko proiektua 1962an eta 1964an 
erdia eginda zegoenerako nola galdu zen guztia kolpe militarraren ondorioz. 

Coutinho-k 1961ean Sapé-ko nekazarien lider erahilaren berri izan zuenean filma egiteko ideia 
bururatu zitzaion Liga-ko benetako protagonistekin, eta haren emaztea ta seme-alabekin. 1964an 
filma egiten hasteko prest zeudenean gatazka biolentoa sortu zen Sapé inguruan, alde batetik 
fabrika bateko enplegatuak eta polizia zeudela, eta bestetik nekazariak, ondorioz 11 hildako 
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gertatuz. Paraíba-ko polizia militarrak okupatu zuen eskualdea han errodatzea ezinezkoa bihurtuz. 
Horregatik beste estatu batera pasatu ziren, Pernambuco-ra, eta han Galilea-ko eskualdean egitea 
erabaki, 1955ean nekazarien lehen Liga jaio zen lekuan. Protagonistak asti libreaz zeuden hango 
nekazariak izango ziren, eta historia pertsonaia errealekin berregiteko hasierako proiektutik 
bakarrik Elizabete, lider erahilaren emaztea, egongo zen bere buruaren papera eginez. 

Filmaketa erdia egin orduko 64ko mugimendu militarrak, diktadura ekarri zuenak, eten egin zuen 
errodajea. Galilea ejerzitoak inbaditu zuen eta lider nekazari printzipalak atxilotuak izan ziren 
filmaketa ekipoko batzuekin batera. Ekipokide gehienek ihes egitea lortu zuten, hala ere. Errodajea 
tresneria osoa konfiskatua izan zen. Baina errodaturiko negatiboaren zatirik gehiena salbatu egin 
zen Rio de Janeiro-ko laborategi batera bidalia izan zelako. 

2. 1981ean egilea filma amaitzeko ideiaz itzultzen da. 

Egileak 64an amaitu gabeko lanari nolabaiteko bukaera eman nahi dio. Orain historia zabalagoa du 
kontatzeko, Joao Pedro Teixeira liderraren historia bera, Sapé-ko eta Galilea-ko nekazarien 
borrokak eta Ligen sorkuntzak, eta bestalde filmaren kontakizuna: parte hartu zuten 
protagonistekin aurkitu eta haien bizitzetako nondik norakoak jakin. Hasteko, Galilea-ko 
eskualdean lehen Liga nola sortu zen kontatzen dute haren fundatzaile batzuek. 

3. 64an filmatu zena proiektatzen zaie han parte hartu zutenei eta lagunei. 

Antzinako filmaren proiekzioa egiten da Galilean orduko protagonisten presentzian, haien artean 
lider erahilaren papera egiten zuen Joao Mariano Santana da Silva. Tartekatu egiten dira film 
zaharreko irudiak eta proiekzioan ikusten ari diren pertsonenak, batez ere protagonistak 
izandakoenak. Gaur egun aitona batzuk eginda daude, eta hogei urte gazteago ikusten dira 
pantailan. Hauetako batzuei proiekziotik aparte beren etxeetan egindako elkarrizketak ere sartzen 
dira. Segmentuaren azkenean, proiekzioaren barnean, Elizabete-ren antzinako irudiak ikusten 
ditugu. 

4. Ekipoak Elizabeterekin kontaktatzea lortzen du. 

Sapé-n inork ez zekien non bizi zen Elizabete. Bere seme zaharrena Abraao-ren bidez lortzen du 
ekipoak Elizabete aurkitzea. Iparrerago dagoen Rio Grande do Norte estatu barruko herri galdu 
baten bizi da beste seme batekin, garai haietatik hona ezkutaturik eta izena aldatuta. Filma 
proiektatzen diote eta zenbait elkarrizketa egin. Hasierako erreparoak alde batera uzten joan ahala 
inguruko jendea bere benetako historia ezagutzen hasten da. Bere senarra eta beraren historia 
kontatzen du, eta nola heldu zen hura nekazarien liderra izatera. 

5. Film zaharraren zati bat ikusten da dialogo eta guzti, nekazarien borroka errepresentatuz. 

Nekazarien borroka gogoratzen da film zaharraren irudiak erabiliaz eta Elizabeteren 
kontakizunaren laguntzaz. Joao Pedro Teixeira 1962ko Apirilaren 2an hil zuen Polizia Militarrak 
segada baten. Lurjabearen behizaina zen Aguinaldo Veloso Borges-ek ere parte hartu zuen, 
estatuko diputatuaren zerrendan suplenteen artean bosgarren zegoena. Sapé-ko epaileak 
Aguinaldoren atxiloketa behin behinekoa dekretatu zuenean Aguinaldok Legebiltzarreko eskainu 
bat okupatu zuen kartzelatik eta epaiketatik libratzeko. Horretarako diputatu batek eta lau 
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suplenteek errenuntziatu egin zuten egun berberean. Eta 1965eko martxoan Auzitegiak absolbitu 
egin zituen unanimitatez Joao Pedro hil zuten bi poliziak. 

6. Berriz hasierako proiekziora itzultzen da eta filmeko protagonistari, hildako nekazariaren 
papera egiten zuenari, egiten zaio elkarrizketa. 

Proiekzioak jarraitzen du. Joao Marianori bere etxean egiten diote elkarrizketa. Kongregazio 
bautista bateko burua da Vitória de Santantao-n eta ez ditu jada oso ondo ikusten mugimendu 
iraultzaile batzuk. 

7. Elizabeteren historia berreskuratzen da senarra hil ondoren. 

Senarraren erahilketaren ostean Elizabete berak hartu zuen senarraren postua, Brasilia-ko 
Legebiltzarreko Batzorde baten informatu zuen, eta atxilotua ere izan zen. Nekazarien Ligetan 
parte hartzen jarraitzen zuen, eta Galilea-ra ere joan zen filmaren errodajean egoteko. Filmatu zen 
azken sekuentzian Sapé-ko Liga-ren sorrera kontatzen zen, eta horretan zebiltzala ejerzitoa heldu 
zen. Elizabete-k filmean esan zuen azken esaldia, etxeko leihotik kanpora begiratu eta gero, hauxe 
izan zen, “jendea dago kanpoan”. Esaldi hau ondo gogoratzen dute protagonistek, eta beraien 
ahoetan errepikatua azaltzen da. 

8. Ejerzitoak nola harrapatu zuen filmatzeko ekipo osoa eta nola errodajean parte hartu zuten 
batzuk atxilotu zituen. 

Ejerzitoak nola dena harrapatu zuen eta egunkariek nolako albiste aldrebesak eman zituzten 
agertzen zaigu, “subertsio komunistaren fokoa” deuseztu zuela ejerzitoak eta antzekoak. Ekipokide 
gehienak ihes egitea lortu zuten baina batzuk atxilotu egin zituen ejerzitoak. Agintean zegoen 
kapitainak uste zuen filmatzaileak kubatarrak zirela Rio de Janeiro-ko azentu “carioca” kubatarra 
zelakoan. Militarrek nekazariei armak non gordetzen zituzten galdetzen zieten. Galilea-ko Liga-ren 
fundatzaileetarikoa zen Zé Daniel-en semeak, 20 urteko Joao José-k, zera erantzun zien, han 
zegoela ez kubatarrik, ez komunistarik ez ezer, bakarrik gosea, gaixotasunak, janari eza, eta 
askatasuna eta lan egiteko lurra nahi zutela. Atxiloturiko ligakide batzuek beren historia eta 
kartzeletako egonaldia kontatzen dute. 

9. Elizabete eta bere familiaren gorabeherak senarra hil ostean. 

Elizabetek izena aldatu zuen eta handik hona ibili zen. Paraíba-ko autoritatearengana aurkeztu zen 
eta kartzelan lau hilabete pasata absolbitu egin zuten. Baina pertsekuzioek jarraitu egiten zuten 
garai hartan. Sapé-ko Liga-ko fundatzaile bi Esquadrao da Morte-k hil zituen. Elizabete bere 
aitaren etxean ere egon zen, baina ez zen harekin ondo konpondu Joao Pedro-rekin ezkondu 
zenetik. 

Pertsekuzioa gauza ezagunegia zen Elizabaterentzat. Kolpe militarra heldu orduko ere bere senarra 
hil ostean beste seme baten aurkako atentatua burutu zuten hiltzaile berdinek. Eta garai berberean 
bere alaba zaharrena egoera jasan ezinik suizidatu egin zen arsenikoa hartuta. 

Behin kolpe militarra heldu ondoren 8 seme-alaba aiton-amon eta osaba-izekoen artean banatu 
ziren. Abraao-k hiriburuan jarraitu zuen ikasten. Eta Isaac Kuban zegoen hango gobernuaren beka 
batekin 1963an joanda. 
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10. Joao Pedroren hilobia eta elkarrizketak alaba eta seme batekin. 

Joao Pedro hil zen tokian monumentu batek hauxe zioen: “Erreforma agrarioaren martiria”. 64an 
dinaminatua izan zen. Sapé-ko kanposantuan lurperatuta dago izenik gabeko hilobi baten. Familia 
bizi zen etxea azaltzen zaigu. Bere aitaginarreba, Elizabeteren aita zen etxearen jabea eta haserretu 
egin zen Joao Pedrorekin. Elkarrizketak agertzen dira alaba batekin, seme batekin eta Elizabeteren 
aitarekin ere bai. Komentarioak aipatzen du gehiago kostatu zitzaiela aita elkarrizketarako 
animatzea, eta ondoren zera azpimarratzen, hark ez zuela behin ere Joao Pedro bere suhi erahilaren 
izena aipatu. 

11. Beste alaba eta seme batzuei elkarrizketak. 

Ekipoa Elizabeteren beste semealaben nondik norakoa jakitera heltzen da: alaba batekin egoten 
dira, egileak eskatuta zine ekipo kubatar batek han dagoen semeari egiten dio elkarrizketa, beste 
seme batekin ere kontaktatzen dute, eta aita ez ama gogoratzen ez dituen alaba txikienarekin ere 
bai. 

12. Elizabeteren historia ezaguna da guztientzat. 

Elizabeterentzat amaitu da bere klandestinitateko garaia, bere bigarren izena alde batera utzita 
lehenengora itzuli da. Semeetariko birekin doa Paraíba-n bizitzera. Filma amaitzen denerako beste 
seme bat eta alaba batekin berreaurkitzea lortu du. 

18.2.2 Eszena-jartzea 

Erabiltzen duen materialagatik denetariko Eszena-jartzea dute filmeko planoek. Film 
zaharreko irudiek fikziozko filmegintzari dagokion moduko prestaketa dute, eta bakarrik 
dialogoak dira apur bat inprobisatuak, egileak komentatzen duenez. Baina oraingo irudietan 
Eszena-jartzea ahal denik eta gutxien erabiltzen du, eta elkarrizketak dira horren lekuko: egileak 
espontaneitate itxura ahal denik gehien gorde nahi du, adibidez epikokideak ager daitezke 
mikrofonoarekin edo buruan kaskoak jarrita dituztela, edo gainerako tresnaren batekin. Eta 
ikusten da ez dela egiten entsegurik edo prestaketa handiegirik aurretiaz elkarrizketa horiek 
burutzeko: Jendeari ez zaio inolako urgentziarik ematen edo presarik sartzen erantzuteko, edo 
egilea ez da ikusten ahalegin berezirik egiten erantzulea berak nahi duen bideren batetik 
eramateko. 

Eszena-jartzea, egotekotan, beste detaileren batzutan nabari liteke: Elkarrizketa gehienak 
jendez inguraturik egiten dira, amak umea darama, neska-mutikoak daude elkarrizketatuaren 
inguruan edo jende nagusia. Batzutan elkarrizketatuaren inguruko babespen hau urrunago 
eramaten da, protagonista zentralaren kasuan, Elizabete agertzen denean argiago ikusten delarik: 
egiten dioten azken elkarrizketan emakumez inguraturik azaltzen da, eta kamerak kalera ematen 
duen leihoa filmatzen duenean gizon bi ikusten ditugu kaletik barrura begira, adi Elizabetek 
dioenari. 
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Protagonistak agertzeko modu hori filmaren ezaugarri bilakatzen da: batez ere umeak dira 
ugari, hauei eginiko laztanak eta keinu samurrak asko dira. Horrek bizitza giro edo bizimodu bat 
adierazten du, indibidualista eta familia nuklear hutsa baino gehiago auzotar eta lagunekin 
harremanak zabaltzekoa, herri latinoez erabiltzen den topikoari jarraituz “komunitarioagoa,” 
baina film honetan erabat gauzatuta ikusten dugun jokabidea. 

Horrelako giroan behin baino gehiagotan azaltzen zaigu jendea norbaiten inguruan korruan 
jarrita, eta denak erdian dagoen laguna dutelarik mintzagai. Elizabeteren kasuan une 
hunkigarriak sortzen ditu egileak horrela, bera ixilik dagoela ikusten dugu, besteek berari buruz 
diotena entzuten, eta urte luzeetan sufritzen egon ostean auzotar eta lagunen onespena jasotzen 
duenaren espresioa sumatzen diogu. 

Egileak izan lezake sinpatia gehiagoz ikusten dituen pertsonak jendez inguraturik jartzearren 
ahalegina egiteko joera, beste batzuk bakartiago ager daitezen ardura ez dion bitartean. Noizbait 
argi dago berak aginduta beste batzuek jendez inguraturik filmatu dutela protagonistaren bat. 
Hau gertatzen da Kuban dagoen Elizabeteren seme batekin, egileak eskatu egin dio hango 
zinema ekipo bati Isaac elkarrizketa dezan. Elkarrizketa horren hasieran, 487 planoan, Isaac 
ikusten dugu Medikuntzako Fakultateko edifiziotik irteten hamar bat lagun datozelarik 
berarekin. Ondorengo planoan berari bakarrik egiten zaio elkarrizketa, baina dagoeneko egileak 
lortu du pertsona hori komunitate baten partaide moduan azaltzea. 

Kamerari buruzko jokabideaz hitz egiterakoan aipagarria da film honetan inor ere ez ibiltzea 
kamerarengandik ihes egiteko gogoaz. Hor ere nabaritzen da egilea komunitate batera doala, 
nolabait bere komunitatea ere badena haiekin historia oso zahar bat duelako konpartitzeko. Eta 
horrela izanda ia denek agertu egin nahi dute, horren partaide direlako. Jendeak film ekipoa 
helduko dela dakienean une hori akontezimendu bihurtzen da eta jendea biltzeko aitzaki 
bilakatu. Bakarrik komunitate horrekin oso gutxi identifikatzen den pertsonaren batek jartzen 
ditu oztopo handiak filmatua edo elkarrizketatua izateko. 

18.2.3 Egitura 

18.2.3.1 Egitura narratiboa 

Filmaren egitura narratiboa da, funtsean pertsona batzuen historia kontatzen du. Azkenean 
zenbait pertsonaiaren bizitzako atal batzuk ezagutzen ditugu, eta horretarako egileak bilatu egin 
behar izan du, ikertu, familia desintegratu horretako partaideen bila joan. Prozesu hori ere azaldu 
egiten zaigu filmean, bilaketa horren lana, hain zuzen. 

Egileak berak kontatzen du komentarioan zer egin nahi zuen eskualde haietara itzultzean: 
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“1981eko Otsaila. Hamazazpi urte geroago Galileara itzuli nintzen filma ahal zen moduan 
amaitzekotan. 

Ez zegoen gidoirik prestatuta: bakarrik Cabra marcado para morrer-en lan egindako nekazariak 
aurkitzen saiatzeko ideia. Kontaktua berreskuratu nahi nuen iraganari buruzko deklarazioen bidez, 
eteniko errodajea haren esperientziarekin lotutako egintzak ere bilduaz: Joao Pedro-ren bizitzaren 
benetako historia, Sapé-ko borroka, eta pelikulan parte hartu zutenen ibilbidea ordutik hona.” 

Filma pertsona batzuen bilaketa moduan planteatzen da, eta behin aurkituta gero haien 
bizitzaz galdetzen zaie. Bide batez filma bera da aitzakia edo akontezimendua banatuta eta 
ezkutatuta zegoen jendea elkarrekin biltzen hasteko, eta horretan Elizabeteren familiaren kasua 
da nabarmenena. Bilaketa hau aprobetxatzen da historia gogoratzeko, nekazarien burruken 
historia, Joao Pedroren bizitza, beste nekazari protagonisten bizitza, nahastuz bizitza errealeko 
eta 64ko filmeko protagonistak. Horrela, filmak etengabeko joanetorriak egiten dihardu 
iraganetik orainera eta fikziozko materialetik errealitatera. 

18.2.3.2 Filmaren protagonistak 

1964ko filmean asesinaturiko lider campones (nekazari) baten historia kontatu nahi zuten, 
Sapé-ko Liga-ren fundatzailea izaniko Joao Pedro Teixeira-rena. Injustiziaren aurka bere bizitza 
eman zuen pertsonaia heroiko moduan agertzen zen. Film definitiboan beste protagonista asko 
ere agertzen da, filma bera burutu nahi zutenei ere protagonismoa eman baitie historiak. Orduko 
“aktoreak” ezagutuko ditugu, beraien benetako bizitzak eta nolako zailtasunak izan zituzten 
ejerzitoa heldu zenean 1964an. 

Hala ere, azkeneko filmean protagonista nagusi bat badago hori Elizabete da. Beste guztiak 
baino lehenago agertzen da, 60etako irudietan, eta ondoren filmik gehiena bere inguruan 
antolatuta dago. Azpimarratzen diren bere paperak oso ugariak dira: ama, emazte, alaba, 
nekazari liderra, eta klandestinitatean eskola partikularren maistra. Berarekin batera haren 
semealabak konpartitzen dute protagonismoa (guztira 11 izandakoetatik 8rekin egindako 
elkarrizketak azaltzen zaizkigu filmean). 

Elizabete da pertsona bakarra filmaren ibilbidean beragan gertatzen den aldaketa ikusten 
uzten zaiguna. Paranagua-k dioen moduan jauzi handia dago hasieran mesfidati eta beren 
semearen esanetara dagoen emakumea eta azkenerako berriz bere buruarengan konfidantza 
berreskuratu eta bere autoritatea adierazten duten keinuak egiten diharduenaren artean.1 
                                                 
1 Paranagua: “La peur est encore inscrite sur les visages, sur les précautions des uns et des autres, plusieurs années 

plus tard, malgré l’amnistie. D’où les garde-fous de certains, tel le fils aîné d’Elizabeth, imposant à la mère l’éloge 
du president. Cela accentue d’impact de cet extraordinaire personnage féminin, qui récupère la confiance en soi 
devant nos yeux, au point de retrouver même les gestes d’autorité dont elle scandait ses prises de parole aux 
meetings de jadis.” PARANAGUA, Paulo Antonio, “Brésil: 20 ans après”, in Positif, 300 zb., 1986, 104 or. 
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Laugarren sekuentzian kontaktatzen du zuzendariak Elizabeterekin, Abraao bere semeari esker. 
Komentarioan hau kontatzen da: 

“Guztira hiru egunetan azaldu ziren. Lehenengoan Abraao-ren presentziak elkarrizketaren giroan 
eragina izan zuen, batez ere hasieran. Beste egunetan ez zen agertu. Elizabete-k bere bizitza eta 
Joao Pedro-rena kontatzen du zirkunstantzia hauetan: Abraao-ren presentziaz eta haren 
presentziarik gabe, salan eta baratzean.” 

Hasierako elkarrizketan Elizabete, Abraaoren esanak jarraituz, Figueiredo presidentearen lana 
goraipatzen hasten da, ondoren pertsekuzioagatik zenbat sufritu behar izan duen adieraziz. 
Bitartean, bere semeak politiko eta alderdien aurka ekiten dihardu. Bigarren elkarrizketan, 
Abraao-ren presentziarik gabe, Elizabetek komentatzen du ze gaizki egin duen aurreko 
entrebista. 

Ondorengo elkarrizketetan zehar Elizabetek bere historia kontatzen du, konfidantza hartuz 
doa, bere ingurukoek eta auzokideek historia ezagutzen dute, klandestinitatetik irteten doa, bere 
bigarren izena alde batera uzten du eta berriro da Elizabete. Filmaren azkenerako, ekipoko 
jendea furgonetan dagoenean handik alde egiteko Elizabetek berreskuratu ditu behialako 
autoritate jestuak, hatzamarra jasota demokraziari buruz hitz egiten ari denean, eta lehenago 
filmeko irudietan nekazariei mitinak ematen ari zenean ikusitako jestuak hartzen dizkiogu 
berriro. 

Protagonisten zerrenda amaitzeko Galilea-ko Liga-ko fundatzaile batzuk ere azaltzen 
zaizkigu Liga-ren sorreraz hitz egiten. Azkenez ez da ahaztu behar egilea bera ere, Eduardo 
Coutinho, beste protagonista bat gehiago moduan agertzen dela filmean, eta oso argi bereizten 
dira narrazioan bere ahotsaz eta lehen pertsonan egindako aipamenak eta hirugarren pertsonan 
narratzaile orojakileak burutzen dituenak. 

18.2.4 Muntaketa 

Badira zenbait funtsezko gauza: kolorezko eta zuri-beltzezko irudien arteko jokoa, lehenek 
oraina adierazten digute, besteek iragana, sekuentzia bakoitzak du bata edo besteen nagusigoa. 
Iraganeko irudien estiloa klasikoagoa da, ohiko konbentzioak jarraitzen dira gehiago haietan, 
panoramiketatik aparte mugimendu oso gutxi dago, aldiz oraingo kolorezko irudietan 
mugimendu askoz ere nabarmenagoak egon daitezke, kamera eskuan tipikoa da, adibidez. 

Oreka dago bi motatako plano hauetan, zuri-beltzezko irudiak 258 dira eta kolorezkoak 286. 
Zuri-beltzezko irudien artean 1964an errodatutako filmaren irudiak daude eta bestetik garai 
haietan gertatutako nekazarien manifestazio, bilkura, eta beste eguneroko zenbait eszena 
azaltzen dituztenak. Kolorezko irudietan garai haietako protagonistei eta Elizabeteren 
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familiakoei egindako elkarrizketak, eta filmaren proiekzioetan ateratako planoak, eta baita ere 
jende horren eguneroko bizitzako zenbait gauza. 

Irudiaren estilo aldetik bereiz daitezkeen zenbait elementu ondokoak dira: Zuri-beltzezko 
irudietan bereiztu behar dira estilo aldetik ez-fikziozkoak eta fikziozkoak, izan ere azkenengoen 
artean daude filmaren errodajean egindakoak eta hauen ezaugarri bat behetik ateratako 
kontrapikatu gogorren erabilpena da, 24 plano aurkitu ditugu horrelakoak, hau nekazariaren 
“ikuspegi heroikoa” sortu nahiaren indikadoretzat har daitekeelarik. Konparazioz kolorezko 
irudietan behetik ateratako plano oso gutxi dago. Honek adierazten du Coutinho-k filma egiten 
ari zenean nekazari haiei itxura ideal, mitikoa eman nahi ziela. Paranagua-k dioenez errodajetik 
erreskataturiko planoek garai haietako brasildar sektore intelektual erradikalizatuetan zabaldua 
zen «agitazio eta propagandaren ezaugarriak erakusten dituzte: hieratismoa, idealizazioa, 
eskematismoa eta manikeismoa».2 

Goitik ateratako irudiak ere ugariagoak dira zuri-beltzezkoetan, nahiz eta diferentzia handirik 
ez dagoen (17 plano zuri-beltzak, eta 12 kolorezkoak) eta zuri-beltzezkoetan 64an erabilitako 
estiloarekin zerikusia dute: patroiaren administradorea agertzen denean hau behetik hartuta dago 
behin baino gehiagotan eta, aldiz, nekazariak goitik hartuta jasotzen dira, bakoitzaren posizio 
soziala adieraziz. 

Planoen mugimenduan ere bereizketa handia dago bien artean: orokorrean kolorezkoetan 
askoz ere mugimendu gehiago dago, hauetan, adibidez, 42 panoramika daude, zuri-
beltzezkoetako 22ren aurrean, eta travelling-etan are handiagoa da diferentzia, zuri-
beltzezkoetan bakarrik horrelako plano bat aurkitu dugu, eta kolorezkoetan 22, nahiz eta azken 
hauetako gehienak kamera eskuan teknika jarraituz eginda dauden. 

Plano luzeen erabileran ere diferentziak daude: zuri-beltzezkoetan bakarrik plano bat dago 
minutu bat baino gehiagoko luzera duena, eta kolorezkoetan badira zazpi. Hau gertatzen da 
gehienbat kolorezkoetan elkarrizketen nagusitasun erabatekoa dagoelako, eta, aldiz, zuri-
beltzeko irudietan ez dago elkarrizketarik. Hauetan askotan “off-ean” entzuten ditugu 
elkarrizketa horiek, aurretiaz edo geroago kolorezko irudian azaltzen zaigulako ahots hori “in” 
eran. Horrela, zuri-beltzeko irudiak askotan erabiltzen dira elkarrizketetan aipatzen dena 
ilustratzeko. Hau apuntatzean soinuaren funtzionamenduaz hitz egiten hasi gara, ondoren 
zabalago aztertuko dugun gauza. 

                                                 
2 Honela jarraitzen du Paranagua-k: “Ces plans expriment aussi bien la vérité des visages d’antan qu’une vision 

populiste des campagnes brésilliennes ayant cours alors dans les milieux intellectuels radicalisés.” PARANAGUA, 
P.A., o.c. 104 or. 
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18.2.4.1 Montaket- joko bereziak irudia eta soinuarekin jokatuz 

Inoiz filmak efektu bitxiak lortzen ditu kontraste batzuen bidez, zuri-beltzean errodaturiko 
filmeko plano baten gizonezko aurpegi serio bat ikusten dugu, Cícero Anastácio da Silva, 
protagonistetako bat, (filmeko 132 planoa, 3 segmentuan) lehenengo gorantz begira dagoela, 
gero beherantz, espresio serioaz, eta soinuan proiekzioa ikusten ari direnen barreak entzuten 
ditugu, aurpegi ezagun hori eta horrelako espresioaz ikustean sortzen den harridurak 
sortutakoak. 

Beste batzuetan ixiltasuna erabiltzen du une batzuen dramatizazioa indartzeko. Hau gertatzen 
da, adibidez, lider erahilaren irudia agertzen denean lehen aldiz, 5 segmentuan, begiak zabalik 
dituela, egunkaritik hartutako argazkian. 

18.2.4.2 Elkarrizketak 

Elkarrizketak izanik film honen gune zentrala komenigarria da aipatzea nola egin den 
muntaketa. Eszena-jartzean esan dugu egileak pazientzia handiaz eta patxadaz egiten zituela 
elkarrizketak, eta aipagarria da hemen montatzeko garaian ez dituela laburtu itxaroten egoteko 
une horiek, edo dauden ixilune handiak, justu oso esanguratsuak izan daitezkeela uste duelako. 
Elkarrizketa hauetan behin baino gehiago jendea pentsakor azaltzearen keinua dago, eskua 
okotza eusten dela behera begira ikusten ditugu protagonistak, zer esan pentsatzen. 

18.2.4.3 Planoen beste ezaugarri batzuk 

Filmak 2:17’58” irauten du eta 547 plano ditu, beraz hauen bataz besteko iraupena 15,1 
segundukoa da, eta honek esan nahi du gure laginean plano luzeenak dituztenen artean sartzen 
dela hirugarren tokian, Ongizatea eta Woodstock-en atzetik. 

Distantziari dagokionez film honek ere plano hurbilen nagusigoa du: Plano urrunak (PO eta 
PA) sekuentzia bitan dira nagusi, eta beste 10etan plano hurbilak. Azkenengo hauen artean 
kopuruz nabarmentzen diren planoak EPL eta EP dira, eta honek hurbiltasuna maila diskretuan 
jartzen du, lehen planoak ugariegiak izan gabe. 

Guzti honek kokatzen du filma 60ko urteetatik honanzko joera nagusien barruan, 
elkarrizketak edo obserbazioak direla ta plano luzeak baitituzte distantzia hurbilaren nagusigo 
argi batez. 
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18.2.4.4 Soinua 

Sei elementu bereiz litezke filmaren banda sonoroan, lau hitzezkoak, eta bi gainerako 
soinuetan. Hitzezkoetan alde batetik narratzailea dago, hirugarren pertsonan hitz egiten duena, 
bestetik filmaren zuzendaria bera azaltzen da, lehen pertsonan hitz egiten, protagonista bat 
gehiago bezala. Eta hauez gain “narratzaile ironiko” bat ere bada. Hitzezko laugarren esparrua 
elkarrizketek betetzen dute, pertsonaia asko entrebistatzen dira, soinu “off” asko erabiltzen da, 
eta horrela kasu batzuetan efektu bitxiak lortzen dira: adibidez, filmean parte hartutako pertsona 
batek orduan esandako hitzak gogoratzen ditu, eta hitz hauek antzinako irudi haien gain jartzen 
dira, ia exaktu akoplatuz. 

Coutinho zuzendariaren ahotsa “over” entzuten denean, antzinako edo gaurko filmaketaz, 
ekipoko jendeaz, eta hauen inguruan dauden gertakizunez aritzen da batez ere. Bestalde 
narratzailea gauza guztiez aritzen da, kontestuko gertakizun historikoez, nekazariak bere burruka 
nola joan ziren antolatzen, edo egunkarietan azaldutako albisteez, eta horrela dokumentaletako 
komentarista orojakilearen funtzioa betetzen du. Aldiz, zuzendariak lehen pertsonan hitz eginez 
bere egoera eta ekipokideena azaltzen du, berari sortzen zaizkion arazoez. 

Filmean zehar azaltzen den beste ahots “over” bat “narratzaile ironikoarena” da. 1964an 
ejerzitoak jendea atxilotu eta filmatzeko tresneria guztia inkautatu ondoren hori zela ta 
egunkarietan argitaratu ziren albiste barregarri batzuk (gaur eguneko ikuspegitik ikusita) 
jasotzen dituena. Egunkari errekorteak irudietan azaltzen dira, eta narratzaile horrek irakurtzen 
ditu. Ez da egiten gainerako komentario bat ere horietaz, beraiek beren kabuz nahikoa azalgarri 
direla uste baita. 

Hitzetik aparte giro soinua dago, eta hau ere askotan erabiltzen da “off-ean”, adibidez 
orainaldiko giro soinuak sartzen dira etengabe iraganeko irudiak lagunduz, gehienetan ikusten 
dugun irudiarekin inolako loturarik ez duen soinua, eta horrela antzinako irudia agertu arren 
“orainaren” kualitatea gaineratzen zaio. Gutxi batzutan antzinako irudiei beraiei dagokien soinua 
ezartzen zaie, zaldi bat ikusten dugu eta bere apatx hotsak ere aditzen. 

Bestalde giro soinu batzuei dagokienez haietako batzuk ohikoak ez diren moduan ematen 
dira, adibidez tiroak zarata ozenez espresatu beharrean hatzamarren klaskada antza dute gehiago. 
Perkutsiozko joketa ugari dago, baina nekazari edo antzeko esku lanetan tresnek egin ditzaketen 
antzeko zaratak sortuz: burdinezko mailua beste burdinezko tresna bat jotzen, buztinezko ontzi 
bat jotzen eta antzekoak, hortik aparte kanpaitxo soinua noizean behin. 

Seigarren elementua musikak osatzen du, izan daiteke diegetikoa, eszenatokian dagoen irrati 
batena adibidez, edo ama ta umeak ikusten ditugunean kantuan, baina beste batzutan musika 
“over-a” da, film hasieran entzuten dugun “herrialde garatugabea” kanta, adibidez. Musika 
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erabiltzen da zenbait une dramatizatzeko edo ikutu triste, melankoliko, edo antzeko zerbait 
gaineratzeko. Musika tresnetan biolinak, kitarra, eta flauta dira aipagarrienak. 

18.2.5 Ikuspuntua 

Filmak darabiltzan kamera ikuspuntu subjektiboak batez ere film zaharraren proiekzioan 
gertatzen dira. Jendea begira dago, zeri begira dauden ikusten dugu, eta antzinako planoak 
ikusten ari garela ere jendearen erreakzioak entzuten ditugu, barre algarak, zurrumurruak eta 
komentarioak. Horrek balio du jende horrek beren buruen antzinako irudiak ikustean, beraiek 
egindako interpretazioa ikustean, sentitzen duen emozioa eta harridura kaptatzeko. 

Bestalde jendea orokorrean oso espresiboa da film honetan, bai aurpegikera, keinu, gorputz 
mugimendu eta hitz egiteko moduetan ondo espresatzen dute beste pertsonekin eta gaiekin 
dituzten lotura afektiboak. Kameraren aurrean unearen emozioagatik negarrez hasten diren 
familiako hiru badira, Elizabete ama, Abraao semea eta alaba bat bere ama aurkitu dutela esaten 
diotenean. Gorputzen kontaktu handia erabiltzen da kidetasuna adierazteko. Azpimarratzekoa da 
jendeak baldintza gogorretan edo pobrezian bizi izan arren alaitasunez irauteko duen gaitasuna. 

18.3 Errealitatearen errepresentazioa 

18.3.1 Errealismoaz 

Film honen estiloan ezaugarri inportante bat hauxe da, benekotasunaren, espontaneitatearen 
inpresio sakona egiten duela, kamerak dagoen guztia ematen digunaren inpresioa sortzen du. 
Jendearen bila ari direnean jasotako irudiek erreportaia baten berehalakotasuna daukate, 
kontaktua nola sortzen den erakusten dute, eta elkarrizketa nondik nora doan ahal denik eta eten 
gutxienekin. Egilea hantxe egon den konstantziaren ziurtasuna hartzen dugu, eta horrela ikusten 
dugun errepresentazioa erreala den sentsazioa areagotzen da. 

18.3.2 Errealitatea errepresentatzeko modua 

Film honek erreflexibotasun handia du, hasieratik azkeneraino egiten da erabat presente 
filmaketa aparatuaren presentzia, bai irudian, bai komentarioen bidez. Alde horretatik Vertov-en 
Kameradun gizona filmaren tradizioarekin konektatzen du erabat, eta gure ikerketan egilea, 
ekipokideak eta filmaketa tresneria gehien erakusten duena da Vertov-en filmaren hurrengo. 
Filmazio ekipoaren gaia denbora osoan dago presente irudietan eta komentarioetan, alde batetik 
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film zaharraren filmaketan gertaturiko ekipoaren konfiskazioa beste gai bat gehiago bihurtu da, 
eta oraingo filmaketan zuzendariak berak aukeratu du tresneria erakustea bai antzinako eszenen 
proiekzioan eta filmaketa bertan. 

Modu erreflexiboa honela agertzen da irudietan: 52 planotan tresneria ikusten dugu, kamera, 
mikrofonoa, ekipoko pertsonaren bat aurikularrekin, argia neurtzeko gailuarekin, edo 
proiektorea. Noizbait zuzendariak, elkarrizketa hasi ondoren, galdetu egiten dio kameradunari ea 
argi nahikoa dagoen filmatzeko. 1964an filmatutako irudien kasuan klaketa ikusten dugu, edo 
zuriaren balantzea egiteko orria ekipokide batek eutsita. Guzti hauek, proiekzioan hartutako 
planoekin batera, tresneria filmikoa era oso ebidentean presente bihurtzen duten irudiak dira, 
baina hortik aparte kameraren mugimendua bezalako elementuak ere badaude, kamera eskuan 
batzutan disimulorik gabeko mugimenduz praktikatzen baita. Eta iruditik aparte komentarioetan 
ere presentzia hau nabarmentzen du, hamaika aldiz behintzat agertzen baitira filmari, irudiei, edo 
filmatzeko arazoei buruzko erreferentziak. 

Baina hortik aparte film hau elkarrizketetan oinarritzen denez modu interaktiboaren 
ezaugarriak gailentzen direla esango genuke, ze gure errealitatearen ikuspegia aktoreen beraien 
esanetatik ateratzen da neurri on baten. Honek ez du autorearen eskua alde batera uzten, baina 
ezin genezake esan filmaren argumentua bakarrik egileak berak eraikita dagoenik. Egilea 
protagonista bat gehiago bezala azaltzen da beste protagonistekin batera, eta nahiz eta bere 
gidaritzak pisu berezia izan filmak sortzen dituen esanahiak protagonista guztien arteko 
interakzioan bideratzen dira. 

Filmaren modua ez da obserbazionala, egileak kontrolatzen baitu denbora osoan kamera 
aurrean gertatzen denaren nondik norakoa, eta egilea zein ekipokideak eta haien tresnak ikusten 
ditugu pantailan. Baina elkarrizketa bat baino gehiagotan ematen du ez duela praktikatu nahi 
kontrol hori, ez du derrigortzen elkarrizketatuaren jokaera, ez dio premiatasunik sentiarazten, eta 
orduan eszena horiek modu obserbazionalaren antz apur bat hartzen dute. Avellar-ek esaten duen 
moduan, bistako bihurtzen da askotan une horiek kamera beraren presentziagatik sortu direla, eta 
uste dugu efektu hau modu erreflexiboa eta obserbazionalaren nahasketatzat har daitekeela.3 
Horren adibidetzat Avellar-ek jartzen du egileak Joao Mariano-ri egiten dion elkarrizketa 6 
segmentuan, berau ixilik dagoelarik ia minutu oso bat, zer esan jakin gabe, harik eta zerbait 
kontatzen hasten den arte. Beste batek errepikatu egingo omen zuen elkarrizketa “hobeto” 

                                                 
3 Avellar: “... hace todo lo posible para no decir nada de memoria, para anotar del modo más objetivo posible aquel 

fragmento exacto de la realidad que se encuentra ante la cámara, o incluso, de forma más precisa, aquel fragmento 
exacto de la realidad que la cámara genera con su presencia, con su forma de mirar.” AVELLAR, Jose Carlos, 
“Conversación indisciplinada”, in Cine Cubano, 116 zb., 1986, 3 or. 
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irtetekotan, baina zegoen bezala mantentzeak ematen omen dio indarra ondorengo 
deklarazioari.4 

18.4 Interpretazioa 

18.4.1 Kritika soziala 

Dokumental hau kritika sozialaren tradizioarekin lotzen da, dokumentala zapalduen eta 
justizia sozialaren alde egiteko dela aldarrikatzen duen korrontearekin konektatuz. Hau dio 
hasierako komentarioak, Coutinho-ren ahotsaz eginak: 

1962ko Apirila. Irudi hauek Univolante-aren garaian filmatuak izan ziren, Ikasleen Elkarte 
Nazionalak (UNI-k) osaturiko karabana bat herrialdea zeharkatu zuenean erreforma 
unibertsitarioari buruzko diskusioa bultzatzeko. Ikasleekin CPC-ko (Centro Popular de Cultura de 
la UNI-ko) partaideak zihoazen, Estatuetan beste kultura zentro batzuen sorkuntza bizkortu nahi 
zutenak. 

Miseriaren irudia eta inperialismoaren presentziaren arteko kontrastea denbora haietako kulturaren 
ezaugarria zen, abesti honek erakusten duen moduan, Herrialde garatugabea, CPC-ren klasiko bat. 

Eduardo Coutinho egilea Unibertsitatean sortutako mugimenduaren partaidea zen, filmaketez 
arduratzen zena. Irudietan ikusten duguna hauxe da, erreka ondoan egindako txaboletan bizi den 
jendea eta petrolio-enpresa estatubatuarren izena daramaten edifizioak. Ondoren egileak 
aitortzen du garai haietako nazioalismoari tributoa ordaindu ziola Petrobras petrolio enpresa 
brasildarra esplotatzen hasi zen zelai bat filmatzera joanez. 

Filmean zehar argi azaltzen da lurjabe handi ahalguztidun eta nekazari txiki errentarien arteko 
harremanen izaera tiranikoa. Bizitzeko baldintza gutxieneko batzuk lortzearren hasi ziren 
nekazariak Liga-k sortzen. Honela aipatzen da komentarioan Galilea-ko Ligaren sorrera: 

“Galilea ingenio (hazienda) sakabanatua zen, lur sail txikietan banatua. Biziraupeneko laborantza 
praktikatzen zuten ehun ta berrogeita hamar familia zeuden. Haziendaren jabea Recife-n bizi zen. 
Errentadoreek errenta ordaintzen zuten urtero, forua. Foruaren igokera izan zen Ligaren 
fundazioaren arrazoietako bat. (Liga honen izen ofiziala “Defuntuen Soziedade Benefikoa” zen, 
legez ezin baitzen nekazarien elkarterik sortu). Galilearen jabeak han bizi ziren guztiak 

                                                 
4 Avellar: “Una actitud más disciplinada tal vez hubiese quitado de Hombre marcado para morir aquel minuto casi 

entero en que Joao Mariano permanece callado ante el micrófono sin saber qué decir, sin mirar para la cámara ni 
nada, con la cabeza baja, con la expresión contraída, nervioso, a punto de explotar. Una  actitud más disciplinada 
hubiera cortado la imagen en el instante de la filmación, incluso para comenzar todo de nuevo, bien hecho, en lugar 
de perder película ante un entrevistado que no quiere hablar. Pero esta cosa parada permanece ahí, en toda la 
película, y es lo que da fuerza a la declaración que la gente oye cuando Joao Mariano al fin abre la boca.” 
AVELLAR, J.C., o.c. 6 or. 
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espultsatzea erabaki zuen Liga ez zela ia hildakoez arduratzen konturatu zenean, elkarri laguntzeko 
beste helburu batzuez baizik.” 

Komentarioan aipatzen diren detaile batzuk ondo argitzen dute lurjabe eta nekazarien arteko 
harremanak garai feudaletakoen antzekoak zirela. Hau esaten da film zaharrean aktore lana egin 
zuen batetaz: 

“Jose Joao do Nascimento, 67 urte, Galileara bizitzera joan zen inguruko haziendatik espultsatua 
izan ondoren: bere semeetariko batek azukre kaña zati bat txupatu baitzuen ugazabaren baimenik 
gabe.” 

Horrelako egoera jasanezinaren aurka burruka lideratu zuen nekazaria hilko zuten lurjabeek. 
Honela adierazten du komentarioak zeren aurka jardun zuen Joao Pedro-k: 

“Foruaren (errentaren) igoera, soldatarik gabeko derrigorrezko lana, laborantzaren onurengatik 
indemnizaziorik jaso gabeko despidoa, lurjabeen biolentziaren erabilera: guzti horren aurka, Joao 
Pedrok eskualdeko nekazarien batasuna sortu zuen.” 

 Filmak egoera guzti hori salatzeko funtzioa betetzen du. Paranagua-k dioen bezala, 
gizarteko pobreenen aurka burututako esplotazio, zapalketa eta errepresioaren ispilua da, kritika 
soziala hots handirik atera gabe burutzen duelarik eta pobreenen duintasuna goraipatzen 
duelarik.5 Filmean azaltzen denez zapalketaren laguntzaile ezin hobeak dira komunikabideak, eta 
horren adibide bat ematen du, 1964an diktadura militarra ezarri ondoren filma egiten ari zirenez 
eta Liga-ko protagonistez nolako albiste manipulazio hutsezkoak agertu ziren, “narratzaile 
ironikoak” irakurtzen dituelarik: 

“Agian, Galilean harrapatu ditu Ejerzitoak Pernambuco barrualdeko subertsio komunistaren 
fokurik handienaren material baliotsuak, buruzagi gorriek han utzita emakume eta umeen ondoan. 
Hondatutako nekazal-etxe arruntean aurkitu zen nazioarteko ezkertiarrek bultzatu nahi zuten 
subertsio aparatua aktibatuko zuen materiala, orain gutxi agintetik kendutako estatuko gobernuaren 
laguntzaz. Etxe txiki hondatu honetan generadore indartsua zegoen instalatuta, zine proiekziorako 
makina kostosoa martxan jartzera destinatua. 

Aurkitutako film guztien artean kolpearen astean eraman zutenetako bat “Hiltzeko Markatuak” 
zen. Filmak erakusten zuen nola nekazariek odol hotzez aktuatu behar zuten eta kontzientzia gaizto 
edo erru sentimendurik gabe, hala beharko zenean. Galileara, Estatuaren barnekaldera eramango 
zituzten kanpainan preso hartutako erreakzionarioak eta han eliminatuko zituzten, fusilatuz, burua 
moztuz edo hiltzeko bestelako moduetan. 

Pernambuco-ko soziologo bat, bere izenik ez zedin agertu eskatu zuena, plan bat prestatzen hasi 
zen aipatutako eskualdean martxan jartzeko, komunistek azpiarrazako bihurtu nahi izan zituzten 
nekazari haien errekuperazio moral eta sozial azkarragoa burutzeko asmoz.” 

                                                 
5 Paranagua: “Peu de films ont evoqué avec autant de pudeur et de force la répression brutale, insidieuse, qui s’est 

abattue sur les plus démunis.” PARANAGUA, P.A., o.c. 104 or. 
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Aginteak manipulaziorik bastoenak burutzen ditu pobreenak zapaldu ondoren egindakoa 
justifikatzeko. Kasu honetan soziologoak ere ez dira atzean geratu. Bitartean, benetako 
hiltzaileak eta kriminalak Legebiltzarrean daude edo absolbituak dira. 

Nabarmena da guzti hori salatzeko filmak praktikatzen duen jokabide trankila. Ez da ahotsik 
jasotzen ez aparteko tonurik erabiltzen. Sinplizitatez kontatu besterik ez dira egiten gauzak, 
testuek eta ekintzek beren buruz hitz egin dezaten uzten da, “egia” aurkezteko modurik egokiena 
ingenuitatea galdu ez duen umearena bezalakoa delakoan, gauzak zuzenen eta sentziloen 
kontatu. 

18.4.2 Generoaren tratamendua 

Protagonista gehienak gizonezkoak izan arren Elizabeteren seme-alaben bila hasten direnean 
pisu berberaz agertzen dira emakumezkoak eta gizonezkoak. Nekazarien borrokaz jardungo zuen 
filmean aktore gehienak gizonezkoak ziren, eta hori dela ta elkarrizketa gehienak ere 
gizonezkoei egiten zaizkie. Baina bestalde emakumezkoa da filmaren protagonista zentrala, 
Elizabete, eta beroni dedikatzen zaio askogatik denborarik gehien filmean. Protagonista guztien 
artean bakarrik emakume honengan ikusten dugu denbora igaro ahala gertatzen den aldaketa, 
klandestinitatetik bizimodu normalizatura pasatzean horrek beragan duen eragina, nola 
berreskuratzen duen bere buruarengan konfidantza. 

18.4.3 Biolentziaren tratamendua 

Biolentzia ez dugu zuzenean ikusten filmean, antzina errodaturiko fikziozko irudietan ez 
bada, han bai ikusten dugu lurjabeen gizonek nekazariekin erabiltzen duten zapalketa. Baina 
bestela ekintza biolentoen irudiak egunkarietan azaldutako argazkiak dira, jendea hilda azaltzen 
dutenak, bai Joao Pedro liderraren hilotza, eta bai beste nekazari batzuenak. Hala ere, biolentzia 
egoera oso hurbil sentitzen dugu, besteak beste komentaristak esaten diguna eta protagonistek 
kontatzen dizkiguten gauzengatik. Dena den egilea ez da saiatzen biolentzia horren gordintasuna 
erakusten. Samur azaltzen digu, eta protagonistak ere batzuk asko sufritutakoak izan arren, 
Elizabete bezala, horixe aipatu ondoren, “asko sufritu behar izan genuen”, ondoren irrifarrea 
isurtzeko gauza dira. 

18.4.4 Ondorioak 

Filmaren egitura narratiboa da, historia bat kontatzen da protagonisten esanak aprobetxatuz, 
garai baten kolpe militar batek alde batera uztera behartutako film bati nolabaiteko amaiera 
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emateko aitzakiaz orduko aktoreak bilduz, eta ordutik honanzko haien bizitzaren gorabeherak 
ezagutuz. Filma bilaketa baten kontakizuna da, garai baten utzitako pertsona eta familiartekoak 
aurkitzeko. 

Muntaketari dagokionez nabarmenena garai bateko zuri-beltzeko irudiak eta oraingo 
kolorezkoen artean burutzen dena da. Hala ere, gehienbat iraganeko irudiak oraingo soinu, 
elkarrizketa edo antzekoen laguntasunarekin jartzen ditu egileak. Oso gutxitan azaltzen zaizkigu 
antzinako irudiak itxuraz beraiei tokatzen zaien soinuaz. Bestalde ezaugarri estilistiko oso 
desberdinak dituzte zuri-beltzezko irudiak eta kolorezkoak. Lehenengoetan mugimendu askoz 
ere gutxiago eta behetik gorako plano gehiago dago, eta haietako asko fikziozko film batenak 
izanik egileak eraiki nahi zuen nekazariaren ikuspegi heroikoaren adierazgarri dira. Oraingo 
irudiek mugimendu handia dute, kamera eskuan etengabe erabiltzen da, eta luzeagoak dira, 
jendearen bilaketa eta beraiekin egindako elkarrizketak ahal denik osoen eta benetakoen 
emateko asmoz. 

Ikuspuntuari dagokionez plano subjektiboen muntaketa batez ere errodajea zaharreko eszenak 
proiektatzen dituenean erabiltzen du, film haren protagonistak ikusten ditugu hogei urte 
gazteago zirenean, eta beraien erreakzioak eta emozioak jasotzen ditugu. Filmak jendearen 
espresioaren bidez, gorputz mugimendu eta hitz egiteko moduen bidez azaltzen digu lagunen 
barneko mundua. 

Film honen errealismoak espontaneitate eta benetakotasun sentsazioa handia eskaintzen du 
batez ere filmean bertan kontrajarrita azaltzen direlako oraingo irudiak, ezer ezkutatzen ez den 
inpresioa ematen dutenak, egilea, tresneria, eta ekipokideak azaltzeko arazorik gabe, eta film 
zaharreko fikziozko Eszena-jartzea gradu handiz eginiko irudien artean. Honek gehitu egiten du 
oraineko transparentziaren sentsazioa eta freskotasuna. 

Errealitatea errepresentatzeko modua batez ere interaktiboa da, erreflexibotasun gradu handi 
baten laguntzaz. Alde batetik filmaketa berari buruzko aipamen guztiek, bai irudietan ikusten 
direnek eta bai komentarioan esaten, filma beraren eraikuntzaz ohartuta jartzen dute ikuslea. 
Bestetik, eraikitzen den argumentazioa interaktibotasunaren emaitza da, protagonista guztien 
partehartzeaz, elkarrizketaz, egiten delako. Eta elkarrizketak eramateko erak modu 
obserbazionalarekin ere badu zerikusirik, egilea erantzulearengana patxadaz doala ikusten 
baitugu, inor bide zehatzen batetik eramateko asmorik gabe. 

Dokumental honek zabaltzen dituen esanahiek helburutzat salaketa soziala duten filmen 
tradizioan jartzen dute. Lur jabe handiak eta haien menpean dauden nekazarien arteko lotura ia 
feudalen existentzia salatzen du. Poliziak hauen pribilegioei eusteko lan egiten duela dio eta 
komunikabideak ere hauen esanetara daudela. Filma pobreenen alde lerratzen da erabat 
justiziazkoak kontsideratzen diren eskakizun batzuen defentsan. Generoaz egiten duen 
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tratamenduan aipagarria da agertzen diren protagonista asko gizonezkoak izan arren paper 
zentrala emakumeari ematen diola. Eta biolentziari dagokionez filmak biolentzia bortitzeko 
egoera erakusten du, aberatsenek pobreak zapaltzen dituztenekoa, baina ez du insistitzen 
biolentzia horren gordintasunean. 
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19 Dokumentalen emaitzak banaka 

Ondoren 14 kasuen emaitzen laburpena eskainiko dugu. 

19.1 Nanook Iparrekoa 

19.1.1 Estiloa 

Forma orokor narratiboa du. Egoera erreal batzuen dramatizazioa eginez, egileak eguneroko 
bizitzako eginkizunak kamera aurrean egin ditzaten eskatzen die eskimalei. Horrela eraikitzen duen 
historia ez da trama borobil eta konplexukoa. Forma narratiboaren menpe egitura kategorial baten 
aztarnak ere nabari daitezke, errotulu batzuetan agertzen direnak, baina berauek forma narratiboari 
eusteko daude, eta ez alderantziz. Izan ere, filma ordurarte halako gaietan ohikoagoa izan zitekeen 
forma kategoriala alde batera utziaz sortuta dago, eta honetan datza bere originaltasuna, hain zuzen 
une horretara arte bakarrik fikziozko filmei aplikaturiko egitura narratiboa ez-fikziozko gai bati 
ezartzean. 

Muntaketa kontinuitatezkoa du gehienbat, baina nabaritzen da sistema honen konbentzioak 
erabat garatuta ez zeuden garai batekoa dela. Geroago beharrezkotzat joko ziren arau batzuk ez ditu 
zehatz jarraitzen, adibidez ardatzaren alde batetik besterako saltorik ez egitea, edo aurreko planotik 
hurrengora gutxienez angelua aldatzea 30 gradutan. Hala ere, holako ezaugarriek filmari 
benetakotasuna gehitu ahal diote, bere errealtasun eta primitibotasunaren erakusgarri bilakatuz. 
Planoen ezaugarriei dagokienez PO dira nagusi eta iraupen luzekoak, lehen plano ia batere ez 
duelarik, bere arkaikotasunaren beste indikadore bat dena. 
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19.1.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Film hau errealismo dokumentala edo historikoa deitutakoaren aitzindaria da. Dokumentalen 
generoan azpigeneroak egin beharko balira “dokumental esploratzaileen” sailean sartuko genuke, 
eta genero honek askotan izaten dituen ezaugarriekin bat etorriz “errealismo erromantikoa” 
erabiltzen du, urruneko jendeak eta ohiturak erakusten baitizkigu haien ekintzei bisio erromantikoa 
gaineratuz. Mundua errepresentatzeko era funtsean esposizionala da, hots, autoreak berak errealitate 
hartaz duen ikuspegia eraikitzen du filmean, eta haxe ematen dio ikusleari. 

19.1.3 Interpretazioa 

Film honekin hasten da zabaltzen dokumentalari eman ohi zaion funtzioa, nolabaiteko “misio 
soziala” bete behar duen ideia. Flaherty-ren kasuan dokumentalari atxekitzen zaion eginkizun sozial 
hau humanismoak gidatuta dator, dokumentalak erakutsi behar dio jendeari munduko bazterrik 
urrunenean bizi dena ere norberaren antzekoa dela. Horrela, film honetan eskimalen gizatasuna eta 
haien abilezia miresgarriak erakusten zaizkigu. 

Hala ere, filmean egin litezke irakurketa zuzenagoa eta sintomatikoagoa. Lehenak filmeko 
irudiak errealitate baten islatzat hartzera garamatza, baina bigarrenak esango liguke Flaherty-k 
eskimalen “benetako bizitza” baino gehiago antzinako bizimodu ia galdu baten berreraikuntza egin 
duela. Hots, filma egin zenean beronek erakusten duena baino zibilizazio zuriak askoz ere gehiago 
“kutsatuta” zeudela eskimalak. 

Generoaren tratamenduan Flaherty begirunezko neutraltasuna gordetzen saiatzen bada ere 
emakumezkoa eta gizonezkoak ikuspegi tradizionalaz azalduta agertzen zaizkigu. Hala ere, 
emakumezkoaren bisioari buruz dokumentalaren ezaugarri jatortzat hartuko den jokabide bat 
inauguratuko du: “voyeurismoaren” ukapena, pertsonak erdi biluzik azaltzean ez du mekanismo hau 
aktibatzeko errekurtsorik erabiliko. Biolentziari buruz animaliekin burutzen dena nahitaezko 
elementu moduan agertzen da bizi iraupenerako, biolentziazko izaera hori transmititzen ibili gabe. 

19.2 Kameradun gizona 

19.2.1 Estiloa 

Filmaren forma sortzerakoan egitura bikoitza duela esan daiteke: forma asoziatiboa da nagusi eta 
honi eusteko praktikatzen dira eraketa narratiboak eta abstraktuak. Forma asoziatiboa indartzeko 
asko erabiltzen duen jokaera egitura narratiboaz eramandako atal bat edozein unetan haustea da. 
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Honengatik esan daiteke filmaren forma asoziatibo globala forma narratiboen aurka eraikitzen 
duela, izan ere Vertov film narratiboen konbentzioak desafiatzen ari baita denbora osoan, 
“hizkuntza zinematiko berria” sortzeko asmoz. Eta egitura abstraktua erabiliz antolatzen dituen 
sekuentzia batzuk ere “hizkuntza berri” horren adibidetzat har daitezke. 

Horrelako forma korapilatsuarekin bat etorriz muntaketa ere oso konplexua da. Hiru motatako 
muntaketak erabiltzen ditu, asoziaziozkoa, kontinuitatezkoa eta abstraktua. Asoziaziozkoan 
konparazioa zein kolisioa biak darabiltza planoak elkarrekin lotzeko. Abstraktuan irudien edozein 
kualitate aprobetxatzen du, distantzia, konposizioa edo mugimendua muntaketa oso azkarrak 
egiteko, eta kontinuitatezkoan eredu sekuentzialak edo sekzionalak jarraitzen ditu, edozein unetan 
eten egingo dituenak, irudia izoztuz, ardatza alde batetik bestera pasatuz, edo edozein eratako 
inkongruentziak sartuz, forma asoziatiboa jaio dadin. Guzti honetarako Kuleshov efektua erruz 
darabil errusiar eskolakoa dela erabat frogatuz. 

Vertov bere garaian zituen aukera tekniko guztiak erabiltzen saiatu zen, eta korronte artistiko 
konstruktibistaren irakatsiak jarraituz zenbait parametro oso kontuan izaten zituen, irudiaren 
errepresentazionaltasuna, konposizioa, eta efektuen erabilera: esposizio multipleak, abiadaren 
kontrola, eta irudi zatituak esaterako. 

19.2.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Vertov “errealismo sozialista” deituko zenarekin gauza batzuetan bat zetorren, beste batzuetan 
ez. Bat dator zinema pertsonak hezteko eta gizarte sozialista berria eraikitzeko balio behar duela 
uste izatean. Ez dator bat horretarako ikusleari gauzak era sinplean eta errazenean eman behar 
zaizkiola zioen planteamenduarekin. Izan ere, Vertov-ek aldarrikatzen zuen bakarrik edukiak aldatu 
barik forma bera ere irauli egin behar zela, kasu honetan “zinemaren hizkuntza”. Hemendik 
datorkio filmari bere izaera esperimentala. 

Pentsamendu horren ondorioz mundua errepresentatzeko modua funtsean erreflexiboa izango da, 
batez ere formari dagokionez. Forma tradizionalaren kontra aritzeko film narratiboen konbentzioak 
hausteari ekiten dio, ikuslea zinemaren mekanismoez kontziente egiteko asmoz. Filmean zehar 
egileak nahi du ikuslea zinemaren prozesuaz kontura dadin, munduari begiratzeko era zaharra 
kritikatzen du, eta zinemak ere munduari begi berriekin begiratu behar diola adierazi, “Zine-
begiaren” bidez. 

Baina filmak duen izaera erreflexibo horretatik aparte, Vertov-ek errealitatearen ikuspegi 
sozialista zabaldu nahi du, gizarte tradizionalaren kontra ari da beste eredu bat proposatuz, eta 
sozialismoa pentsamendu kritikotzat hartzen den garaian ikuspegi hau erreflexibotzat jo daiteke, 
baina behin aginte boteretsu baten bidez ezarrita dagoenean bere alde kritikoa gal dezake eta 
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ikuspegi esposizional, zalantzan jartzen ez dena, bilakatu. Horrela bada, segun nola interpretatzen 
den auzi hau Vertov-en filmak modu esposizionala ere erabiltzen duela juzka daiteke edo ez. Hortik 
aparte filmak baditu modu obserbazionalarekin lotu daitezkeen ezaugarriak ere, eta hau gertatzen da 
Vertov “bizitza konturatu gabe” harrapatzen saiatzen denean, nahiz eta bere aukerak horretarako oso 
laburrak izan soinurik gabeko garaian. 

19.2.3 Interpretazioa 

Vertov-en iritziz ere zinema gizartea aldatzeko eta gizarte berria eraikitzeko tresna da. Zinegilea 
gizarte sozialista eraikitzen ari den beste langile bat gehiago da. Filmak zabaltzen dituen esanahiak 
horrekin lotuta daude: alde batetik gizarte zaharra kritikatzen da, eta bestetik gizarte berria 
goraipatu, langileei mundua hobeto ikusten erakutsi nahirik. Gizarte burgesa, bizimodu burgesa eta 
zinema burgesa kritikatzen dira, eta desberdintasun sozialik gabeko, eta jendea errealitateaz eta 
inguruaz kontzienteago den gizarte bat eraiki nahi da. 

Emakumearen paperari buruz planteamendu oso argia ikusten da, gizarte berriak emakumea 
askatu egingo du, emakumeak gizonezkoekin batera jardungo du lanean eta denbora libreko 
zereginetan. Salatzen da zinema burgesa emakumearen bisio voyeurista aktibatzen duelako, aldiz 
gizarte sozialistan biluztasuna eta antzeko elementuak gauza normalak dira, desinhibizioa dago, 
bizitza osasuntsu baten parte dira 

Vertov-en filmean ez da agertzen gizakien arteko jokabide biolentorik, nahiz eta inoiz ideia 
asoziazioren baten bidez aizkora zertarako zorrozten ote den galdetzera eraman ikuslea. Holako 
detaileek adieraz lezakete Vertov-ek klase burgesak eta gizarte zaharra deusezteko konpromiso 
sendoa hartu duela. Biolentziarekin lotu daitezkeen beste sekuentziak sinbolikoago funtzionatzen 
dute, adibidez tiroketa galerian emakumeak disparatu ahala alkohol botilak desagertzen direnean. 

19.3 Las Hurdes 

19.3.1 Estiloa 

Forma kategoriala da nagusi film honetan, autoreak bidaia etnografiko baten moduko 
proposamena egiten digu, baina Flaherty-k bezala jendearen ikuspegi erromantikoa eman beharrean 
“infernutik” egindako bidaia baten antza hartzen du, guregandik oso hurbil dagoen jende baten 
miseria, pobrezia, gaixotasunak eta bizitzeko baldintza negargarriak erakusten dizkigularik. 
Muntaketan kontinuitatezko formula eta muntaketa “soltea” edo kategoriala erabiltzen ditu, 
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batzutan ekintza baten nondik norakoak edo prozesu osoa ematen zaigu eta besteetan irudi 
bakarrean ager daitekeen gaiaren inguruan deskribapen osoa egiteko gauza da. 

19.3.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Las Hurdesen aurreko film bien ibilbidea ikusita Buñuel-en surrealismoa nabarmentzen delarik 
film honi ere “surrealista” kalifikazioa gainera dakioke errealitatearen izaera insolitoa, edo 
errealitate sineskaitza azaltzeagatik. Honetarako Buñuel-ek apropos hartu ditu hango herrietako 
bizimodua eta jendearen alderik txarrenak, hobeak edo alaiagoak izan zitezkeenak ahaztuz. 
Aipagarria da pertsona bat bera ere ez jasotzea aurpegi alaiaz edo barreka, filmaren azkenerantz 
dauden kretinoak izan ezik. Errealitatea errepresentatzeko modua esposizionala da, Buñuel-ek tesi 
bat du buruan lekura joan orduko, eta han bere aurretiazko ideiak gauzatzeko balio dezaketen 
elementuak biltzeari ekiten dio. Hala ere, azaltzen duen errealitatearen izaera insolitoak eta burutzen 
duen kritika garratzak halako erreflexibitatea gaineratu ahal diote. 

19.3.3 Interpretazioa 

Filmak gugandik hurbil dagoen leku batetik egindako “ibilaldi inpernutarra” azaltzen du esanahi 
zuzen moduan. Irakurketa ezkutuago baina berehalakoen bila abiatuz gero, kritika sozial garratza 
sumatzen da, zibilizatua dela uste duen gizarte bati aurpegira botatako zapi zikina, nola utz 
dezakeen horrelako egoera existi dadin salatuz, eta horren atzean egon daitezkeen eliza eta gizarte 
feudal antzekoaren pisua nabarmenduz. Kritika lehor honek bigarren planoan uzten du egileak 
filmaketan burututako jokaeraren etikotasunari buruzko eztabaida, animaliekin praktikaturiko 
hilketak adibidez. Izan ere, metodo horiek kritikatu nahi dituenak nola uzten duen beste errealitate 
latzak jarrai dezan hartzen baitu berehala erantzuntzat. 

19.4 Gogoaren garaipena 

19.4.1 Estiloa 

Propaganda filma izanik forma orokor erretorikoa edo pertsuasiboa du filmak. Pertsuasio horren 
argumentua ikuslearengan emozio batzuk piztearen bidez gauzatu nahi du. Horretarako erabiltzen 
den egitura narratiboa da, Nuremberg-eko Kongresuaren kontaketa moduan eraikita, horko 
protagonistak Hitler, Alderdi naziko kuadroak, partaide uniformatuak eta herriko jendea izanik, 
denak ideia edo sentimendu berberaren inguruan bilduta. Antagonista batzuk ere badira, oso argi 
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adierazita ez badaude ere, kanpoko nazioak, Alemania barruko oposizioa, eta Alderdi barruko 
“traidoreak”. 

Muntaketan filma kontinuitate eredu batetik bestera igarotzen da progresiboki, 180 graduko 
ardatza eta plano-kontraplanoa erabiltzen duenarekin hasi eta 360 graduko zirkulua eta puntuaren 
eredura joanez, “errepikapena eta bariazioen” sistema erabilita. Ikuspuntu subjektiboa ugari 
erabiltzen du, baina ia beti Hitler-ekin, eta nahiz eta ez den konbentzio klasikoek zehazki aginduko 
luketen modukoa oso ondo funtzionatzen du buruzagiarekin identifikazioa erraztuz. 

19.4.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Filmak era oso partikularrean darabil errealismo dokumentala, irudiaren “tratamendu” berezia 
egiten baitu, hauxe dela ta esaten delarik errealitatearen “estilizazioa” burutzen duela, “estetika 
nazia” deitu izan den ereduaren arabera: behetik gora ateratako plano ugari, aurpegikera serio eta 
kementsuen ilarak, formazio perfektuak, musika wagnerianoen erritmora atondutako uniformatuen 
martxak. Propagandazko film bati dagokion bezala errealitatea errepresentatzeko modua 
esposizionala da, eta kenduta dago filmtik erreflexibotasunera eraman dezakeen edozein elementu. 

19.4.3 Interpretazioa 

Hitler, Alderdia eta Alemania gauza bera direla adierazi ondoren irakurketa abstraktuago batek 
filmaren izaera “erlijiosoa” erakutsiko luke, buruzagia eta bere jarraitzaileen arteko batasuna zenbait 
erritualen bidez sakralizatua geratzen delarik. Beste esanahi sintomatikoago batzuek zera adieraziko 
lukete, alderdiaren barruan egindako purgen ostean, Hitler-ek jarraitzaile naziak bere inguruan bildu 
nahi dituela, oposizioburuak “traizioaz” akusaturik eliminatuak izan ondoren. Irakurketa ideologiko 
batek esango liguke filma aginte totalitarioa ezartzeko kontribuzioa dela. Eta filmaketaren etikaren 
arloan beste edozein filmek baino hobeto planteatzen du egilearen erantzukizunaren arazoa. Izan 
ere, balore sozio-politiko demokratiko batzuetatik juzkatuta onartezinezkoa baitirudi egileak halako 
mugimendu baten alde lan egin izana, batez ere nolako ondorioak ekarri zituen kontuan hartuta. 

19.5 Entzun Britainiari 

19.5.1 Estiloa 

Gogoaren garaipena filma bezala hau ere propagandazko filma da, baina modu oso 
partikularrean egina, bai estiloari eta bai esanahiei dagokienez. Hasteko bere forma pertsuasiboa 
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jasotzeko egitura asoziatiboa erabiltzen du, ideia zehatzak baino gehiago “ebokazioak” eta 
“erresonantziak” sortzen dituena. Hortik datorkio bere izaera “poetikoaren” sustraia. Eta 
asoziazioen sarea egiteko darabilen muntaketa batez ere kontinuitatezkoa da, nahiz eta sekuentzia 
batzuetan muntaketa asoziatiboa ere lantzen duen. Ebokazioak sortzerakoan aparteko garrantzia du 
elementu batek, muntaketa etengabe gidatzen duen musikak. Berau da ikuslearen gogora emozio 
batzuk dakartzana, irudiek ere beronen bidez hartzen dutelarik esanahia. Horrela, aipagarria da 
filmak sentipen hain indartsua espresatzea beste filmetan horretarako erabiltzen diren parametro 
batzuen faltan, adibidez, lehen plano bat bakarra erabili gabe. 

19.5.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Filmak darabilen estiloari “errealismo poetikoa” gaineratu ahalko litzaioke, eta 
errepresentazioaren modua esposizionala da, filmak argumentu bat du ikuslea konbentzitu eta 
horren arabera aktuatzera deitzeko, eta horregatik esan da film honek gerra garaian britainiar 
biztanlegoari jokaera eredu bat proposatu ziola. 

19.5.3 Interpretazioa 

Gerra garaiko propagandako filma izanik oso azpimarratzekoa da ez duela gorrotorako edo 
biolentziarako deirik egiten, eta horren ordez norberaren aukeretan eta eusteko ahalmenetan 
konfidantza izateko eskatzen du. Horretarako herritarren batasuna da aldarrikatzen duena, nortasun 
herritarra eta kultura unibertsala biak defendatzeko. Nazioaren batasuna adierazten da eta 
nolabaiteko klase sozialen arteko desberdintasunen difuminazio antzekoa azaltzen. Generoen 
tratamendua ere guzti honekin lotuta dago, gizonezkoak eta emakumezkoak berdintasunezko rol 
askotan agertzen dira, nahiz eta banaketa tradizionalaren aspektu askok jarraitu. Jendearen 
aurpegikerak eta espresioak oso partikularrak dira, haiei begira gaudela balekite bezala, baina 
horrek ez ditu deseroso sentiarazten, eta ostera voyeurismoaren moduko jokabideak desplazatu 
egiten ditu. 

19.6 Ganaduaren odola 

19.6.1 Estiloa 

Buñuel-en Las Hurdes filmarekin gertatzen den bezala Franju-k ere film “zientifiko” baten 
konbentzioak erabiltzen ditu efektu oso desberdinak lortzeko asmoz. Horregatik eraikitzen du filma 
forma orokor kategorialaz, hiltegiko zenbait aspekturen deskribapen “objektiboa” egiten aritu nahi 
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balu bezala. Forma orokor kategorialaren barruan erabiltzen duen muntaketa askotan 
kontinuitatezkoa da, prozesu bakoitzaren une desberdinak azaldu nahian. Baina filmeko elementu 
desberdinen artean egiten duen konbinazioak, alde batetik ekintzak zuzen erakusten dituen irudia, 
eta bestetik komentario eta musikaren artean sortzen diren kontrasteek deskribapen hutsa baino 
gehiago egonezina sortzen dute. 

19.6.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Muntaketan egindako elementu desberdinen arteko konbinazio partikularragatik filmaren 
errealismoak balorazio ia kontrajarriak har ditzake: batzuen arabera ikuspegi subjektiboa eta 
antirrealistikoa gailentzen da bertan, besteen iritziz, aldiz, objektibitatea eta errealismo 
zorrotzenaren eredutzat hartzeko modukoa delarik. Beti gauzen alde insolitoak eta alde ezezagunak 
erakusteko ardurak probokatzen du, besteak beste, kontraesaneko efektu hori. Errepresentazioaren 
modua batez ere esposizionala da, baina jokabide konbentzionala ez erabiltze horrek nolabaiteko 
erreflexibotasuna eskain diezaioke filmari, ikuslearen sen arruntaren araberako errealitatea 
zalantzan jarriaz. 

19.6.3 Interpretazioa 

Parisen erakutsi nahi ez den leku horietako batera eramaten gaitu autoreak. Ate asko zeharkatzen 
dira filmean, eguneroko mundu segurutik beste ezohiko batera gidatuko bagintu bezala, eta hor gure 
zibilizazioaren oinarrian dauden eginkizun batzuk, eta agian ez ikustea nahiago genituzkeenak, 
erakusten dizkigu. Baina egileak ez du burutzen hori protestatzeko edo kritika soziala planteatzeko, 
bakarrik inozentzian ez dezagun jarraitu baizik. Biolentziaren tratamendua oso esplizitua eta zuzena 
da filmean, baina ezin da, bestalde, krudeltasuna eta morboan arakatzeko plazertzat hartu. 

19.7 Gaua eta lainoa 

19.7.1 Estiloa 

Egitura narratiboa erabiltzen du, gertakizun historiko batzuen kontakizuna egiten da haietaz 
gogoeta egiten duen pertsona baten ikuspuntutik, beronek kontzientzia kolektiboaren papera 
betetzen duelarik. Kolorea erabiltzen du filmak oraina eta iragana desberdintzeko, oraineko 
irudietan kontzentrazio kanpoak ikusten dira abandonatuta eta lagunik gabe, eta iraganekoetan 
jendez gainezka zeuden denboretako irudi negargarriak erakusten. Komentarioak gogoeta egiten du 
oraineko irudiei lagunduz, eta deskribapen zehatza eta zorrotza iraganeko irudiak azaltzen direnean. 
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19.7.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Filmak ematen du “errealismorik errealistena” sortzen duela, ez baitu inondik ematen bere 
formaren ebidentziarik. Egileak ikuslea irudien errepresentazioak harrapatuta geratzeko formarik 
onena aurkitu du. Nahiz eta egitura lanketa eta muntaketa lan handia egon ematen du autorea 
dagoena transparentziarik handienaz eskaintzen besterik ez dela ari, eta horrela eraketa marka 
guztiak ezkutaturik geratzen dira. Ikusleari ematen dio inpresioa filmak ez duela formarik. Baina 
“formaren itxurarik ez duen forma” eraikitzean datza filmaren errealismo apartaren giltzarria. 
Errepresentatzeko moduari dagokionez filmak gertakizun batzuei buruzko erreflexioa bultzatzen 
duen itxura ematen duenean orduantxe gertatzen da inon baino esposizionalagoa, zalantzan jarri 
ezin diren balore batzuen izenean egiten delako gogoeta. 

19.7.3 Interpretazioa 

Egileak ez dabiltza, funtsean, errudun-errugabe planteamenduaz, gertakizun haien zirkunstantzia 
eta garai konkretuetatik urruntzeko ahalegina egiten dutelarik. Denboran zein espazioan globalizatu 
egiten dute problema, nolabait kristau erlijioaren “pekatu originalaren” edizio berria eskainiz. 
Askok hau egileen meritutzat jotzen duten bitartean beste batzuek biktima konkretuetatik —
judutarretatik— ihes egiteko edo hauek ahaztu nahiaren akatsa aurkitu diote. Baina egileek 
mendebaleko historian gutxitan egin dena egin dutela ere esan behar da: judutarrak gutxiengo eta 
zapaldu guztien sinbolo bihurtu, haienganako sinpatia piztuaz. 

19.8 India 

19.8.1 Estiloa 

Rossellini-k irudiaren kalitateari balio sekundarioa ematen dio hark eskaini behar duen 
“ideiaren” aurrean. Ideia hori adierazteko gauzak sinplizitaterik handienaz egitea da bere estiloaren 
ezaugarria, eta muntaketaren momenturako ahal eta lan gutxien uztea du helburu, errodajea neurri 
handienean aprobetxatuz. Hortik dator plano-sekuentziak ugari erabiltzea, baina aktore ez-
profesionalak interpretazio zailetara inoiz behartu gabe. 

Lehen begiradan ematen du egileak filmean lau fikziozko historia kontatzen dituela, egitura 
narratiboa erabiliz, eta gure ikerketako dokumentaletan fikziotik hartutako Eszena-jartzea gehien 
darabilen egilea da. Hala ere, historia horiek aitzakia hutsa besterik ez dira asoziazioz beste zerbait 
adierazteko, ez baitute indarrik kontakizun narratibo huts bezala, sujeritzen dituzten asoziazioak 
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dira beraien indarra. Muntaketari dagokionez funtsean kontinuitatezkoa du, baina elementu honi 
ematen dion balio sekundarioa dela ta egileari ez dio axola kontinuitatearen arau konbentzionalak 
haustea, beti espresatu nahi den “ideia” argi geratzen bada. 

19.8.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Filmak dituen elementu fiktizioen ugaritasunagatik gutxitu egin daiteke bere “errealismo 
dokumentalaren” pisua. Argiago geratzen baita objektibitatearen izenean eraikitako zerbait baino 
gehiago egileak disimulorik gabe errealitate batetaz egin duen interpretazioa erakusten zaigula. 
Horregatik errepresentatzeko modua esposizionala da, eta nahiz eta pertsona batzuen bizitzako une 
inportante batzuetako sentipenak ematen zaizkigula dirudien, egilea bera da paper horretan jarri 
dituena, horien barneko mundua barik azaltzen zaiguna egilearen barneko mundua izanik. 

19.8.3 Interpretazioa 

Filmak erakusten digun India leku erreala baino gehiago imajinarioa izan daiteke. Rossellini-k 
gizarte modernoetako pertsonaren problema asko lurralde horretara proiektatzen ditu, egia izanik, 
hala ere, han aurkitu dituela bere pentsamendu hori espresatzeko balio duten egoera ezin hobeak. 
Gatazka eta armonia biak batera egiten dira presente egoera berberean, bizitza ta heriotza, gizakia ta 
natura, modernitatea eta tradizioa, gauza profanoak eta sakratuak. Rossellini-k pentsamendu ohikoa 
eta klitxeak baino urrunago joan nahi luke, eta askotan lortu egiten du mundua eta bizitzaren bisio 
moral globala emanez, baina bestalde generoaren tratamenduan ikuspegi oso tradizionalaz jarraitzen 
du. 

19.9 Uda bateko kronika 

19.9.1 Estiloa 

Kronika hitzak sujeritzen duen moduan zenbait pertsonen bizimodua kontatzen zaigu egitura 
narratiboaren bidezko forma sortuz. Protagonista ugarien artean emakume bi eta gizonezko baten 
bizitzei buruzko azalpenak gailentzen dira. Kontinuitatezko muntaketa erabiltzen du gehienbat, 
asoziaziozko puntuaketa batzuekin, eta plano hurbilen nagusigo erabatekoa erakusten du, etena 
eginez aztertu ditugun orainarteko film guztiekin. Hau filmak lortu nahi duen helburuarekin guztiz 
bat datorren ezaugarria da, izan ere pertsonen barneko mundua kaptatu nahi baitu beraien aktuazio 
eta espresioaren bidez. 
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19.9.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Wiseman-en filmarekin batera honexek egiten du inkurtsiorik handiena “errealismo 
psikologikoaren” eremuan. Bizitza bat-batean hartzeko Vertov-en aginduari jarraitzen diote egileek 
beren cinéma-vérité-ren asmakizunarekin. Hala ere, pertsonen barneko mundua da harrapatu nahi 
dutena, 60ko urteetako pentsakera eta baloreekin guztiz lotzen den ikuspegia. 

Errepresentazioaren moduari dagokionez film interaktiboa dugu hau, errealitatea egileak eta hor 
dauden pertsonen arteko harremanen ondorioz sortzen da, horretarako autoreak egoerak apropos 
probokatzen ibili direlarik. Hori eginda noizbait pertsonaiaren bat krisialdian sartzen dute, eta 
eztabaida piztu ea horrela lortutakoa “aktuazioa” ala “egoera erreala” den. Eta filma heltzen da 
sujeritzera behin baino gehiagotan errealitatearen aspektu batzuk probokazioaz eragindako “egoera 
fiktizio” horien bidez ezagutu daitezkeela ondoen. 

19.9.3 Interpretazioa 

Pertsonen barneko munduaz dihardu filmak, izan ere ez da alferrik hasten kaleko jendeari 
¿zoriontsu bizi zara? galdezka. 60ko urteetan gaude eta nolabait bizitzeko baldintza objektiboak 
hobetu egin dira, jendeak lehen aldiz dastatzen ditu kontsumo gizartearen eztiak. Langileriaren 
munduak izan duen aldaketa nabaritzen da, laneko kulturatik denbora librearen kulturara igarotzeko 
prozesuan baitago. 

Egileek noizbait darabilten probokazioaren elementua dela ta jendearen arteko botere harreman 
bereziak nabarmen daitezke, batzutan ingorantzia eta jakintzaren erlazioaz disfrazaturik, eta nola 
protagonisten artean beltzak eta zuriak dauden, botere harreman horiek herrialde garatu eta 
garatugabeen arteko dependentzia berrien islatzat har daitezke. 

Generoaren tratamenduan esan behar da filmak emakumezkoekin gizonezkoekin baino askoz ere 
hobeto lortzen duela barneko munduaren kaptazioa. Gizonezkoek barneko sentimenduak 
disimulatzeko joera gehiago azaltzen duten artean besteek inolako lotsarik gabe azaltzen dituzte 
emoziorik intimoenak. 
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19.10 Woodstock 

19.10.1 Estiloa 

Forma orokor pertsuasibo-narratiboa du filmak, festibal bateko gorabeheren kontaketa egiten du 
gazte mugimenduaren pentsakera eta baloreak transmititzeko funtzioaz. Balore horietako bat 
askatasun pertsonala delarik filmaren formak horren azalpena indartzeko eginkizuna hartzen du. 
Filmaketa garaian kamerak mugikortasun apartekoaz ibili dira, kamera eskuan eta zoom-a bezalako 
errekurtsoak geratu gabe praktikatuz, eta plano oso luzeak filmatuz. 

Kontinuitatezko muntaketa nagusi delarik pantailaren konfigurazioa da originaltasunez 
erabiltzen duen parametro bat, pantaila sinplea eta multiplearen konbinazio etengabea eginez, 
“errepikapena eta bariazioen” ereduari jarraiki. Pantaila multiplea kontinuitatezko muntaketa 
garatzeko erabiltzen denean ekintza paraleloak erakusten zaizkigu, baina behin baino gehiagotan 
muntaketa abstraktua sortzeko erabiltzen da, eta orduan pantailako plano guztiak bat bakarra 
osatzeko jartzen dira. “Plano bakar” hori dauden irudien kualitate grafikoek eta mugimenduek 
sortutako emaitza da. 

Filmak bai abeslari eta bai gazteen subjektibotasuna indartsu azaltzen du beraien “interpretazio”, 
espresio, hizketa, jokabide eta batez ere festibalaren muina zen elementuaren bidez, musika bera. 

19.10.2 Errealitatearen errepresentazioa 

“Errealitate” guztia transformatuta heltzen zaigu, hain zuzen musikak komunikarazten dionak 
sortutako irakurketa bereziagatik. Horren ondorioz mundua idealizatua azaltzen da, musikak 
zabaltzen dituen ideia eta balore berriengatik. Errepresentazioaren modua esposizionala da beraz, 
autoreak gazteria imajinario baten pentsamendua kaptatzen du eta horixe eskaintzen, eta filmeko 
guztia gazteria horren begietatik ikusita balego bezala azaltzen zaigu. Eszenaren batzuk modu 
obserbazionalean eginda daudela ere eman dezakete, filmatzaileak jendeak egiten duena jaso baitu 
haien ekintzetan inolako kontrolik izan gabe. 

19.10.3 Interpretazioa 

Askatasuna, bakea, maitasuna eta pertsonaren errealizazioa nabarmentzen dira filmean, 60ko 
urteetako gazteriak aldarrikaturiko kontsignak, filmean abeslariek indartsu komunikatzen 
dituztenak. Esperientzia berrietarako deiak egiten dira, askatasun sexuala eta droga dastaketaren 
bidez. Jendea erruz ikusten da biluzik edo erdi biluzik, behin baino gehiagotan emakumezkoak 
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modu voyeuristan ere jasotzen dira, filmatzaileei gizonezkoen grina nabaritzen zaielarik, baina 
efektu hori hautsi egiten da emakumeok filmatuak direla konturaturik ere inolako ardurarik gabe 
jarraitzen dutenean. Biolentzia eta agresibitatea erakuts dezaketen egintzak apropos kenduta daude 
filmtik aldarrikatzen diren balore horien izenean. 

19.11 Ongizatea 

19.11.1 Estiloa 

Gure ikerketan Eszena-jartzea gutxien eduki duen filma da hau, egileak oso kontrol urria izan 
duelarik aurrean gertatzen zenaz errodaje garaian, beste filmetan bezalakoa ordea montatzerakoan. 
Kameraren presentziak eragina izan zezakeen jende askoren jokabidean eta egileak muntaketan 
eliminatu egin ditu presentzia hori delatatzen zuten planoak, ia oharkabean pasa daitezkeen batzuk 
kenduta. Izan ere, zinema zuzenaren estiloan ekipoaren presentzia ahal denik eta gehien eliminatuta 
egon behar du, nabaria izanik ezaugarri hau Rouch eta Morin-ek Uda bateko kronika filmean 
praktikatu zutenaren kontrakoa dela. 

Egituren mailaketa bat ageri da filmean: formarik globalena asoziatiboa dela dirudi, asoziazio 
horiek ebokazio, intuizio edo sentsazioen bidez sortzen direlarik, hitzetan konkreta datezkeen ideien 
bidez baino gehiago. Forma horren menpe sekuentzia gehienak narratiboki eraikita daude. 
Muntaketa ere gehienbat kontinuitatezkoa da, askotan plano-sekuentzia luzeen bidez lortua, eta 
plano-kontraplanoa bezalako konbentzioak jasoketa beraren barruan praktikatu direlarik, pertsona 
batengandik bestearenganako panoramika edo barridoen bidez. Film hau da gure ikerketan batez 
besteko planorik luzeenak dituena. Noizbait azaltzen da muntaketa kategorialen bat ere, gai bat 
aintzat hartuta horretaz diharduten irudiak biltzen dituelarik sekuentzian zehar. Jendearen 
interpretazioen bidez lortzen da haien sentipenak harrapatzea. 

19.11.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Film hau ere “errealismo psikologikoaren” adibide bikaina da. Zoom-a etengabe estutzen da 
pertsonen aurpegien inguruan filmatzaileak haien espresioak indar berezia hartzen duela uste duen 
bakoitzean. Errepresentazioaren moduari dagokionez hau formula obserbazionalean egindako filma 
da, iparramerikar direct cinema-ren emaitza bikaina. Modu honi dagokion bezala egileak 
oharkabean pasatu nahi du ikuslearen begientzat, errepresentazioak kameraren existentzia ahazteko 
saioa eginez. 
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19.11.3 Interpretazioa 

Wiseman-ek errealitatearen konplexutasuna azaldu nahi du bere filmetan, gizakiek jokatzen 
dituzten rolen konplikazioa erakutsi nahi du, estereotipoak alde batera uzteko asmotan. Hala ere, 
maila inplizituagoan egileak gizarteko sektore batekin konpromiso gradu bat azaltzen du, eta filmak 
komentariorik ez duenez beste errekurtso batzuen bidez islatzen du hori, kamera instituzioetako 
bezeroen ahulezia eta inpotentziaren adierazpena indartzen duen eran erabiliaz, eta bestetik hango 
langileen autoritatea azaltzen duten detaileak erakutsiz. Horrela bada, Wiseman-i atxakatu ahal zaio 
berak alde baten kritikatzen duena, pertsonak objektu hutsak bezala tratatzea, beste batzuekin berak 
jarraitzen duen jokabidea dela. Baina berak ahulenen alde hartu du konpromisoa. 

Generoaren tratamenduaz hemen ere Uda bateko kronika filmean gertatzen den antzeko zerbait 
ikus daiteke: Emakumezkoak sentimendu batzuk espresatzen dituzte gehiago, tristezia, inpotentzia 
eta babesik eza, esaterako. Gizonezkoek, aldiz, haserrekorrago eta aurpegikera txar gehiagoz 
erantzuten diote enplegatuen ezetzari. Baina badira emakumezkoen artean ere aurpegi gogorrez 
aurre egiten dutenak, beste behin ere agerian utziaz Wiseman-k estereotipoetatik ihes egiteko duen 
abilezia. 

19.12 Harlan eskualdea, U.S.A. 

19.12.1 Estiloa 

Filmak egitura narratibo argia du, gertakizun batzuen hasiera, garapena eta amaiera ematen 
zaigu. Egitura hau funtsean kontinuitatezko muntaketaren bidez gauzatzen da, gertakizunak bere 
joanean azaltzen dira, elkarrizketak eta bileretako eszenak tartekatuz. Eszena-jartzea oso gutxi 
darabil filmak, egileak ez du bere aurrean gertatzen denari buruzko kontrolik, eta horren ondorioz 
baldintza eskasetan ateratako planoak ugariak dira, argi gutxiz eta mugimendu zakarrez. EPL planoa 
da erabat nagusi filmean, horrek cinéma-vérité eta direct cinema-ren ereduekin konektatzera 
eramaten duelarik. Ikuspuntuari dagokionez gauza azpimarragarriena hauxe da, kamera noren 
aldetik jartzen den, beti grebalarien artean baitago, horrek egilea erabat lotzen duelarik haien 
kausarekin. 

19.12.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Telebistan asko zabalduko zen erreportaien estilo errealistaren eredutzat har daiteke. Hala ere, 
Harlan eskualdea filmean egileek igarotako arriskuek eta zailtasunen ondorioz irudiak kalitatez 
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jaisten badira, telebistako erreportaietan kalitate baxuagoa apropos erabilitako errekurtso bilakatuko 
zen askotan, “errealismo zikina” deituari bidea zabalduz. Izan ere, irudiaren kalitate baxua benetako 
arriskuaren eta ezintasunen ondorioz gertatzen denean “errealitate efektu dokumentala” indartzeko 
balio du Harlan eskualdean gertatzen den bezala. 

Errealitatea errepresentatzeko moduaz filma batez ere interaktiboa litzateke, filmak eraikitzen 
duen ikuspegia aktore sozialekin izandako harremanen ondorioz sortutakoa baita. 

19.12.3 Interpretazioa 

Egileak grebalariekin eta haien eskabideekin egiten du bat. Haien kausa justua dela dio. Pasatzen 
dituzten arriskuak pasatzeko filmatzaileek etika partikular bati egin behar diote dei, “adorearen 
etikari”, grebalariekin hartutako konpromisoak justifikatzen duena. Emakumezkoek protagonismo 
handia hartu dute filmean, eta egileak dioenez gertakizunen transkurtsoan haiek bete zuten 
eginkizunaren azalpena da batez ere. Baina hortik aparte egilea emakumezkoa izateak errazago 
eraman zezakeen emakumeak bereziki jarraitzeko erabaki kontzientea hartzera, haiek biltzen ziren 
lekuetara eta pikete lerroetara joanez, gizonezkoak zebiltzan inguruak bigarren planoan utzita. 
Filmak biolentziazko egoera islatzen du etengabe, tentsioa eta egonezina, ekintza biolento horietako 
batzuk filmatuta ere azaltzen direlarik. 

19.13 Eguzkirik ez 

19.13.1 Estiloa 

Film honek Vertov-en Kameradun gizonak hasitako zikloa amaitzen duela dirudi. Vertov-en 
filma dokumentalaren hasieretan adibide arraroa den moduan, Marker-ena ere ezohikoa da 60ko 
urteetatik aurrerakoen artean. Horretaz aparte ere biek antz handia dute beste gauza askotan. 

Biak dira, adibidez, planorik laburrenak dituztenak, eta segmentazio konplexuena dutenak ere 
bai, sekuentzia kopuru handienekin. Egituran ere antzekoak dira, formarik globalena asoziatiboa 
dute, eta horren menpe eraikitako egitura narratiboak eta abstraktuak dituzte. Vertov-en helburu bat 
irudietan egitura narratiboa haustea bada Marker-ek gauza berdintsua egiten du komentarioarekin. 
Hala ere, orokorrean esan behar da Marker-k suabizatu egiten duela Vertov-en estilo esperimentala, 
normalizatu, ikuslearentzat errazago bihurtu, eta horretarako zerikusi handia dute bere filmean 
garatzen dituen gaiek. 
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Muntaketan motibo batzuk ere errepikatu egiten dituzte, hauxe gertatzen da begia eta trenarekin, 
besteak beste. Biak dira Kuleshov efektuaren erabiltzaile amorratuak edonondik edonora eta 
edonoiztik edonoizera doazelarik. Biek itzartu nahi dute ikuslea zinemaren prozedurez kontura 
dadin, eta horretarako irudiak manipulatzeko ezagutzen dituzten azken aurrerakuntzak erabiltzen 
dituzte. Marker-ek komentarioa eta soinua ditu irudiei gaineratzeko, Vertov-ek ez zeukana, eta 
haren lanarekin frogatuta geratzen da hitzezko testuak konkretatzen duela irudien esanahia, Vertov-
ek irudi hutsekin nahikoa zela uste bazuen ere. 

19.13.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Marker-ek urrundu egin du filma erreportaien estiloko “errealitate efektu” guztietatik. Badirudi 
“mozorrotu” egiten duela errealitatea, filmatzailea eta filmatuen arteko konexio zuzena oso gutxitan 
azaltzen da, bakarrik pertsona batzuek filmatzaileari botatako begirada azkarrak, eta ez du azaltzen 
elkarrizketarik eta jendearen arteko hizketarik ere ez. Marker-en filmak amets baten antza hartzen 
du askotan, “irrealtasun” kutsua gaineratzen jakin du egileak, irudien eta soinuaren manipulazio 
asko erabili du. 

Errepresentatzeko moduari dagokionez erreflexibotasunaren nagusigoa erakusten du Vertov-ek 
bezala, horrek ez duelarik ezabatzen bere maila esposizionala, izan ere hainbat gauzari buruz 
gogoeta bultzatu arren, badu argumentazio ezkutu bat nola edo hala filmean azalera irteten dena. 

19.13.3 Interpretazioa 

Film honen komentario luzea eta sakonak postmodernitateari atxekitzen zaizkion ezaugarriekin 
zuzen konektatzen duenez, ezin ditugu hemen lotura horietako batzuk aipatu gabe utzi. Morley-k 
dioenez postmodernismoak denboraren kontzepzio berria ekarriko luke, Marker-en komentarioan 
ere azaltzen den ideia,1 Eguzkirik ez filmean datorren aipamen bat gogora ekartzen diguna: 

“Afrikatik idazten zidan. Afrikako denbora kontrastatzen zuen Europako denborarekin, eta baita ere 
Asiakoarekin, esaten zuen XIX. mendean gizakia espazioarekin bueltaka ibili zela eta XX.eko kuestio 
nagusia denboraren kontzeptu diferenteen koexistentzia zela. Zera, badakizu emuak daudela Île de 
France-n?>>”   

Filmean agertzen den leku geografiko bakoitza esanahi batekin lotu daitekeela dirudi: Islandiak 
haurtzaroa eta zorion galdua adierazten baditu, Japonia da eguneroko bizitzaren mundua, modernoa 
eta teknologikoa, baina, hala ere, jendeak bere betiko sinesmenekin eta sentipenekin jarraitzen duen 

                                                 
1 Morley: “(...), los tiempos posmodernos  quizás sólo tuvieron lugar en determinados lugares, mientras que otros tipos de 

tiempo (preindustrial o incluso moderno) siguen siendo la experiencia predominante en muchos otros lugares.” 
MORLEY, D., o.c. 90-91 or. 
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tokia. Afrika historiako baldintzek eta ezintasunek iraultza soziala egiten utzi ez duten tokia. Baina 
filmean bada leku fantastiko bat ere, “Bazterra”, historian ezinezkoa izan den hori nolabait posible 
bihurtu den tokia, memoriaren eremua. 

Japonia izanik Marker-en filmean gehien okupatzen duen leku geografikoa interesgarria izan 
daiteke postmodernitateak dakarren ideia batekin lotzea, hauxe, modernitatea mendebaldearekin 
erlazionatzen izan bada, agian postmodernitatearen ardatza Itsas Barera pasatu dela 
pentsatzearekin.2 

Interesgarria da Kameradun gizona eta Eguzkirik ez filmak konparatzea ere modernotasunetik 
postmodernitaterako etenaren adibide moduan. Vertov-en begi aktiboa, errealitatea ikusteko irrikitan 
zegoena, begi pasiboa bihurtu da, eta telebistari begira jartzen denean pantailatik berari begira ari 
zaizkion inpresioa jasotzen du. Leku guztietara iraultza zeraman Vertov-en tren hura jendea lotan 
daraman ibilgailu bilakatu da, bakoitza bere ametsekin. 

Marker-n filmean kontzeptu bi dira nagusi, memoria eta “lurperaketa”. Memoriak filmaren 
egitura jauzilaria justifikatzen du, filmak memoriaren joanetorri amaigabeak errepikatzen ditu. Eta 
kanposantuak ugariak dira filmean, lurperaketa sinboliko asko ere burutzen da, historiako hainbat 
gauzarekin egiten da horixe eta memoriako bahetik igarota geratzen dena “Bazterrean” gordetzen 
da. Eta guzti honek ondo konektatzen du postmodernitatearen pentsamenduekin. Pentsakera berri 
honek bultzatuko lukeen “azalekotasuna” ere behin baino gehiagotan errepikatuta agertzen da 
Marker-en komentarioan, hasiera bertan datorrena gogoratuko dugu: 

“Munduari buelta bat baino gehiago eman diot, eta orain bakarrik huskeriak interesatzen zaizkit.” 

19.14 Hiltzeko markatua 

19.14.1 Estiloa 

Egitura narratiboa du filmak, gertakizunak eta egintzak ezagutzen ditugu protagonisten esanen 
bidez. Garai baten amaitu gabe geratu zen filmeko protagonista galduen bilaketaren kontakizuna 
egiten da, orduko gertakizun tamalgarrien ostean sakabanatutako pertsona eta familiartekoak 
aurkitzeko. Muntaketaren arloan, Gaua eta lainoa filmean bezala, film zaharreko zuri-beltzeko 
irudiak eta kolorezkoen arteko jokoa burutzen da, baina orainari dagozkion kolorezko irudiek dute 
askoz ere pisu handiagoa filmean, iragan guztia oraingo irudi ta komentarioen bahetik igarotzen 
delarik. Horren indikadore bat hauxe da, iraganeko irudi gehienei oraingo soinua gaineratzen zaiela. 

                                                 
2 MORLEY, D., o.c. 89 or. 
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60tik honanzko beste ia film guztietan bezala elkarrizketak dira filmaren ardatza hemen ere. 
Bilatutako pertsonak aurkitu ondoren beraien oroitzapenez eta bizimoduaz galdetzen die egileak, 
berau ere filmeko protagonista bat gehiago baita, eta elkarrizketak erarik “naturalenean” burutzen 
ditu, horretarako filmaketako ekipokideak edo tresneria agertzeko beldurrez ibili beharrean berauek 
ardura gabe azalduz. 

19.14.2 Errealitatearen errepresentazioa 

Egileak errealitatea transparentziarik handienaz islatzen duela erakutsi nahi du eta hortik sortzen 
da bere estilo errealistaren izaera. Alde batetik egileak bistako bihurtzen du filmaketaren prozesu 
osoa, nola heltzen diren pertsonarengana eta nola burutzen duten elkarrizketa azalduz. Honela 
jasotako irudiek kontraste handia egiten dute filmean agertzen diren plano zuri-beltz zaharrekin, 
hauek fikziozko teknikak jarraituta eginda daudelako, Eszena-jartzea handiaz eta aurretiaz 
prestatutako jasoketez. 

Errepresentatzeko modua erreflexibotasuna eta interaktibotasunaren artean banatzen da. Ikusleari 
filmaren prozesua bera erakutsi zaio, eta bestetik errealitatearen ikuspegia egilea eta pertsonen 
arteko interakzioan eraikitzen da. 

19.14.3 Interpretazioa 

Salaketa sozialaren tradizioan sartzen da filma. Lur jabe handiak eta haien menpean dauden 
nekazarien arteko lotura ia feudalen existentzia salatzen du, eta bide batez poliziak eta 
komunikabideek egoera horri eusteko betetzen duten papera. Generoaren tratamenduan protagonista 
asko gizonezkoak izan arren protagonista zentrala emakumezkoa da, lider erahilaren emaztea. 
Filmak biolentzia egoera bortitza erakusten du, goian daudenek beren pribilegioei eusteko 
gogorkeria ardurarik gabe erabiltzen dutelarik, baina egileak egoera horren azalpen zehatza eta 
sumindurarik gabea burutzen du. 
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20 Konparazio eta eboluzio 
historikoa 

20.1 Sarrera 
Emaitzak eskaini ondoren aztertu ditugun film guztien arteko harreman edo konparazio 

esanguratsuen bila abia gaitezke, beti kontuan izanda lagina aukeratzeko erabilitako sistemagatik 
gure ikerketa batez ere 14 kasu oso espezifikoen analisia dela. Hala ere, saiatuko gara haien 
artean dauden antzeko elementuak eta desberdinak bereizten. Estiloan egitura eta muntaketa 
nolakoak diren ikusiko dugu horretarako. Ondoren errealitatearen errepresentazioan erabiltzen 
diren modalitateei buruzko begirada orokorra emango dugu. Eta interpretazioaren arloan gaiak 
lantzerakoan dauden berdintasun edo dibertsitate nagusiak aipatu. 

Bide batez jakingo dugu eboluzio modukoren bat agertzen den. Izan ere, dagoeneko sumatu 
dugu aztertu ditugun hamalau filmak kronologiaren araberako bi taldetan banatu daitezkeela 
zenbait elementu aintzat hartuta. Hain zuzen diferentzia nabarmenak ikusten ditugu 60ra arteko 
filmak eta handik aurrerakoen artean. Badirudi hirurogeiko urteen inguruan fenomeno batzuk 
gertatzen direla, teknologia zein pentsakeraren arlokoak, gaiak eta berauei ekiteko moduetan 
nolabaiteko etenak sortzen dituztenak. Eta diferentzia hauek gure analisian ibili ditugun hiru 
urratsetan aurkitzen ditugu. Hauek azaltzeko kontestu esplikatzaile baten bila abiatu garenean 
“postmodernitatearen” inguruan jasotako pentsamendua agertu zaigu egokien. 

Goazen bada filmen arteko konparaketa eta duten eboluzioa ikustera. 
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20.2 Konparazioa eta eboluzioa estiloan 

20.2.1 Egituren dibertsitatea 

Aztertutako filmetan forma narratiboa da nagusi, guztietan azaltzen baita menpeko forma 
bezala baino ez bada ere. Holako formatik gehien bereizten dena asoziatiboa da, eta ikerketa 
honetan badira lau film egitura printzipal moduan asoziaziozkoa dutenak. Forma erretorikoa edo 
pertsuasiboak besteen laguntza behar duela nahitaez esango genuke, ikerketa honen emaitzen 
arabera behintzat. Ezin izan baitugu “muntaketa erretorikoa” deitzeko moduko eredurik aurkitu. 
Egitura kategorialaz eraikitako filmik ere badago ikerketan, eta berau darabilten Las Hurdes eta 
Ganaduaren odola dokumentalek gauza asko partekatzen dituzte elkarrekin. Izan ere, egitura 
kategorialari konbentzioz dagokion “objektibotasunaren” ezaugarria beste intentzio batez 
praktikatzen dute, kontrastearen bidez objektibitatea barik egonezina eta “irrealtasunaren” 
efektuak sortzeko. 

Gure ikerlanean argi geratu den gauza bat hauxe da, film bakoitzak egituren mailaketa bat 
duela, eta forma globalena eraikitzeko sistema bat izateak ez du agintzen beste maila batzuetan 
egitura berbera erabili behar denik. Alde batetik filmak ikuspegi erreferentzialagoa edo 
esplizituagoa kontuan izanda, edo esanahi maila berberean baina atal batzuetan aurrekoaren 
menpean dauden formak jarrai ditzake. Eta bestalde egitura horiek muntaketa mota 
desberdinekin burutu daitezke. Ondoko laukian ikus dezakegu guzti hau laburtuta: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Egitura globalak, menpekoak eta 
muntaketa sistemak 

 

Filma 

Forma 
globala 

Unitatea: 
film osoa 

Menpeko egiturak 
Unitatea: film 
osoa, atala edo 
sekuentzia 

 

Muntaketa 

Unitatea: 
sekuentzia edo 
honen zatia 

Nanook 
Iparrekoa 

Narratiboa Kategoriala 
kontinuitatezkoa 

Kameradun 
gizona 

Asoziatiboa Narratiboa, 
abstraktua 

kontinuitatezkoa, 
asoziatiboa eta abstraktua 

Las Hurdes Kategoriala Narratiboa 
kontinuitatezkoa eta 
kategoriala 

Gogoaren 
garaipena 

Erretorikoa Narratiboa 
kontinuitatezkoa 

Entzun Erretorikoa Asoziatiboa, 
kontinuitatezkoa eta 
asoziatiboa
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Britainiari narratiboa asoziatiboa 

Ganaduaren 
odola 

Kategoriala Narratiboa 
kontinuitatezkoa 

Gaua eta 
lainoa 

Narratiboa Kategoriala 
kontinuitatezkoa eta 
kategoriala 

India Asoziatiboa Narratiboa, 
kategoriala 

kontinuitatezkoa eta 
kategoriala 

Uda bateko 
kronika 

Narratiboa Asoziatiboa 
kontinuitatezkoa eta 
asoziatiboa 

Woodstock Erretorikoa Narratiboa, 
abstraktua 

kontinuitatezkoa eta 
abstraktua 

Ongizatea Asoziatiboa Narratiboa, 
kategoriala 

kontinuitatezkoa, 
asoziatiboa eta kategoriala 

Harlan 
eskualdea, 
U.S.A. 

Narratiboa  
kontinuitatezkoa 

Eguzkirik ez Asoziatiboa Narratiboa, 
abstraktua 

kontinuitatezkoa, 
asoziatiboa eta abstraktua 

Hiltzeko 
markatua 

Narratiboa  
kontinuitatezkoa 

 

Orain goazen filmak forma globalaren arabera taldeka ikusten. 

20.2.1.1.1 Film narratiboak 

5 film ditugu forma orokorrena narratiboa dutenak: 
¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Film narratiboak 

Filma 

Nanook Iparrekoa 

Gaua eta lainoa 

Uda bateko kronika 

Harlan eskualdea 

Hiltzeko markatua 
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Forma narratiboa arazo batzuei aurre egin behar dieten protagonista indartsuekin eta hauen 
antagonistekin eraiki ohi da, besteak beste. 5 film horietatik bitan dauden kontakizunetan 
protagonismo zentrala indibidualitate markatuek bereganatzen dute: Nanook Iparrekoa eta Uda 
bateko kronika dokumentaletan. Lehenengoan Nanook da protagonista diskutiezina, besteak 
sekundarioak dira, eta antagonistaren papera Iparreko natura gogorrari dagokio. Uda bateko 
kronika filma ez dago denbora osoan protagonista bakar baten inguruan antolatuta, bertan badira 
zazpi edo zortzi historia baina batez ere haietako hiru protagonistak hartzen dute pisua. 
Antagonismoa ez dago oso definitua, bizitzako kontrako zirkunstantzien bildumak osatuko luke. 

Aldiz, Gaua eta lainoa eta Harlan eskualdea filmetan protagonismoak askoz ere 
kolektiboagoak dira. Gaua eta lainoan kontzentrazio kanpoetan egondako deportatuen multzoa 
da protagonista, eta bere partikularitate berezia da antagonistak naziak izanda ere egileak 
antagonismo hau orokorragoa bihurtzen saiatzen direla, edozein unetan edonor izan daitekeela 
sujerituz. Harlan eskualdea filmean grebalarien kolektiboa da protagonista, eta konpainiako 
jabeak eta haien agindupeko gizonak antagonistak. Pertsonalitate konkretu batzuk gehiago 
nabarmendu arren ezin izango genioke haietako inori protagonismo nagusi argi bat ezarri. 

Azkenez Hiltzeko markatua filmak era nahasiagoan funtzionatzen du. Nahiz eta 
protagonismo nagusia daraman emakume bat aurkitzen dugun, ezin dezakegu esan beste 
pertsonaia ugarien multzoak paper sekundario hutsa hartzen duenik, guzti horien artean ere pisu 
handiko presentzia sortzen baita. Antagonismoa gizarteko goi klaseek betetzen dute, lur jabeek 
eta militarrek. 

20.2.1.1.2 Film asoziatiboak 

Ondoren film asoziatiboak konparatuko ditugu, hauek dira: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Film asoziatiboak 

Filma 

Kameradun gizona 

India 

Ongizatea 

Eguzkirik ez 

Lau film hauen artean talde bi egin ditzakegu forma global asoziatiboa sortzeko erabiltzen 
dituzten prozesu oso desberdinengatik. Alde batetik Kameradun gizona eta Eguzkirik ez filmak 
daude, eta sortzen duten sare asoziatiboa batez ere kognitiboa da, ideia batzuen sorrera 
probokatzen du. Aldiz, beste bien sare asoziatiboak sentsazio eta ebokazioekin du lotura 
gehiago, izan ere India eta Ongizatea filmek kontakizun batzuk eskaintzen dizkigute, lehen 
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begiradan forma narratiboa azaltzen zaigularik bere protagonista eta antagonistekin, baina 
kontakizun horiek aitzakia dira, ez dute “interes narratibo” nahikoa beren baitan, esanahi 
ezkutuagoetara gidatzea da beren funtzioa. Film horien ulerketa behinenak sujerentzia eta 
ebokazio horiek kaptatzea eskatzen du, eta horregatik esaten dugu forma global asoziatiboa 
dutela. 

20.2.1.1.3 Film erretorikoak 

¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Film erretorikoak edo pertsuasiboak 

Filma 

Gogoaren garaipena 

Entzun Britainiari 

Woodstock 

 

Egileek mugimendu sozial, politiko edo jokabide eredu batzuen onura aldarrikatu nahi dute 
film hauetan. Gogoaren garaipenak mugimendu naziaren indarra eta bere buruzagiarekin eta 
nazio alemanarekin duen lotura eta identifikazioa erakusten ditu, aleman guztiei jokabide 
honekin bat egiteko deia luzatuz. Entzun Britainiari filmak nazio osoari gerrari eutsi ahal diola 
eta kultura unibertsala defendatzen ari direla sentiarazten dio. Eta Woodstock-ek gazteriari 
adierazten dio nolako balore eta ideietan oinarrituta egon behar duen bere jokabideak. 

Forma orokorra pertsuasiboa izan arren antzekotasun eta diferentzia handiak dituzte film 
hauek beren artean, eta harrigarria da nola haietako bakoitzak zabaldu nahi dituen mezuekin ezin 
hobeto lotzen den estiloa asmatu duen, hirurek lortzen dutelarik ikuslea “faszinatzea”. Gogoaren 
garaipena eta Woodstock-en protagonista oso indartsuak agertzen dira, gertakizun batzuen 
kontaketan oinarrituriko egitura narratiboan kokatuta, lehenean Hitler buruzagi totalitarioaren 
inguruan dabil guztia, eta bigarrenean idolo bilakaturiko abeslari rockeroen inguruan. Entzun 
Britainiari filmean, aldiz, forma pertsuasiboa egitura asoziatiboaren bidez lortzen da, irudiek eta 
musikak sortzen dituzten ebokazio eta erresonantzien bidez. 

20.2.1.1.4 Film kategorikoak 

¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Film kategorialak 
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Bi hauek “bidaia-film” oso partikulartzat har daitezke. Lehena eskualde guztiz abandonatu 
batetik egindakoa, jendea baldintzarik miserableenetan bizi dela erakusteko ikusleari, beronen 
kontzientzia astinduz. Filmean ez da “historiarik” kontatzen, gehiago mugitzen da kategoria 
batzuen inguruan: Herri galduak, gaixotasunak, lur pobrearen lanketa, guztia film etnografiko 
bat balitz bezala. Eta Ganaduaren odolari dagokionez Franju-k beste bidaia batera gonbidatzen 
gaitu, Pariseko ohiko erruta turistikoetatik kanpora ganadu hiltegietara gidatuz, eta kategoriaka 
antolatutako demostrazio batzuetan animalia mota bakoitzaren hilketa erakutsiz, ikuslea 
egonezinean murgilduz. 

20.2.2 Muntaketaren dibertsitatea 

Ondorengo laukian film bakoitzak darabilen muntaketa mota aipatzen dugu. Kontinuitatezko 
muntaketa denetan erabiltzen denez film bakoitzean duen izaera espezifikatzen saiatzen gara: 

¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Film bakoitzaren muntaketa sistema 

Filma 

 

Muntaketa motak 

Nanook Iparrekoa “hastapenetako” kontinuitatea 

Kameradun gizona Kuleshov erako kontinuitate “hauslea”, asoziatiboa eta 
abstraktua 

Las Hurdes kontinuitatezkoa eta kategoriala 

Gogoaren garaipena kontinuitatezkoa 360 gradukoa 

Entzun Britainiari kontinuitatezkoa eta asoziatiboa 

Ganaduaren odola kontinuitatezkoa 

Gaua eta lainoa kontinuitatezkoa eta kategoriala 

India kontinuitate “neorrealista” eta kategoriala 

Uda bateko kronika kontinuitatezkoa eta asoziatiboa 

Woodstock kontinuitatezkoa eta abstraktua 

Ongizatea kontinuitatezkoa, asoziatiboa eta kategoriala 

Harlan eskualdea, 
U.S.A. 

telebistako estilora igaroko zen kontinuitatea 

Eguzkirik ez Kuleshov erako kontinuitatea, asoziatiboa eta abstraktua 
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Hiltzeko markatua kontinuitatezkoa 

 

20.2.2.1.1 Kontinuitatezko muntaketa 

Denek darabilten kontinuitatezko muntaketan diferentzia handiak egon daitezke estilo 
batzuetatik besteetara: Nanook Iparrekoaren kontinuitatea “zaharra” da, Hollywood-eko estilo 
klasikoa oraindik behar beste garatu gabe zegoen garaikoa, eta horregatik inperfekzio edo 
primitibotasunaren kutsua dariona. Kameradun gizonaren kontinuitatea bere buruaren negazio 
bihurtu nahi du egileak, kontinuitatea etengabe apropos hautsiz, horren konbentzioak desafiatuz. 
Bestalde Kuleshov efektuaren erabilera handia egiten du. Gogoaren garaipenaren kontinuitate 
sendoa 180 graduko ardatzaren konbentzioaz barik 360 graduko zirkuluarena erabiliz lortzen du 
egileak. 

India filmeko kontinuitateak italiar neorrealismoak sortutako estiloa jarraitzen du. Eta Harlan 
eskualdea filmekoa ondoren telebistako erreportaietan asko zabalduko zen estiloaren eredu 
moduan hartzekoa izan daiteke. 

20.2.2.1.2 Muntaketa asoziatiboak 

Ondoko filmek dute muntaketa asoziatiboa, batzuk neurri handian eta besteak txikiagoan: 
¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Muntaketa asozaitibodun filmak 

Filma 

 

Kameradun gizona 

Entzun Britainiari 

Uda bateko kronika 

Ongizatea 

Eguzkirik ez 

 

Film hauetako batzuetan muntaketa asoziatiboak pisu handia du, besteetan aldiz noiz behinka 
erabiltzen den elementua da. Kameradun gizona, Entzun Britainiari eta Eguzkirik ez filmetan 
ugari erabiltzen da, baina beste bietan oso puntualki. Uda bateko kronikan eta Ongizatea 
filmetan kontinuitatezko muntaketaren barruan egiten diren unean uneko joko batzutan 
nabaritzen da bakarrik muntaketa hori. 
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20.2.2.1.3 Muntaketa kategoriala 

Ondoko filmetan agertzen zaigu: 
¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Muntaketa kategorialdun filmak 

Filma 

 

Las Hurdes 

Gaua eta lainoa 

India 

Ongizatea 

Las Hurdes filmaren kasuan agertzen dira seguruen baten muntaketa kategorial argienak, eta 
India filmean ere hasieran, amaieran, eta atalen sarreretan badira horrelakoak. Gaua eta lainoa 
eta Ongizatean muntaketa kategorialak oso puntualak dira. 

20.2.2.1.4 Muntaketa abstraktua 

¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Muntaketa abstraktudun filmak 

Filma 

 

Kameradun gizona 

Woodstock 

Eguzkirik ez 

 

Lehenean eta hirugarrenean antzeko muntaketa abstraktua erabiltzen dira, Marker-ek batzutan 
edizioa mota hau egiteko Vertov-en moduko motiboak erabiltzen baititu. Woodstock filmeko 
muntaketa abstraktuak abeslarien aktuazioetan egiten dira, pantaila multiplearen bidez, forma, 
mugimendu eta koloreen kualitateak aprobetxatuz, hainbat unetan abeslarien multiplikazioa ere 
sortuz, horrela filma geroago sortuko ziren bideo klipen estiloaren aitzindari ere bihurtuz. 
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20.2.3 Eboluzioa: 60ra arteko filmak eta handik 
aurrerakoen arteko bereizketa nagusiak 

Filmak elkarrekin konparatzen hasita nolabait kronologiaren araberako bi taldetan bereiz 
ditzaketen elementu batzuk aurkitzen ditugu: alde batetik 60ko urteetara arte “narratiba handia” 
da nagusi, eta bestetik planoen parametro batzuk oso desberdin funtzionatzen dute 60ko urteak 
baino lehenago eta geroago. 

20.2.3.1 “Narratiba handiaren” amaiera 60tik aurrera 

Teoria postmodernistak adierazten duen gauza bat hauxe da, modernitatearen ezaugarria 
“narratiba handia” dela, postmodernitatean alde batera uzten den gauza. Narratiba handiak1 zera 
esan nahi du, arazo global argiak planteatzen direla, norbanakoari zein gizarteari dagozkionak, 
eta horiei erantzun globala emateko saioa egiten dela. Holako narratiban nolabait pentsatzen da 
badela mundua bere osotasunean kaptatzeko modu bat, gizartea objektibotasunez ikusteko 
aukera ere badela, problema orokorrenak definitzeko modua, eta posible dela horiei eman behar 
zaien irtenbideaz seguru egotea. 

Gure ikerketan ikusten dugu film batzuk horrelako koordenadetan funtzionatzen dutela 
gehiago, eta beste batzuk, aldiz, oinarrian ez dutela holako planteamendurik. Ikus dezagun banan 
banan nola funtzionatzen duten. 

Nanook Iparrekoa guztiz bat datorrela narratiba handiarekin esango genuke. Erakusten duen 
errealitatea osokoa da, baldintza estremoetan bizi diren gizaki batzuk naturaren desafio gogorrari 
baliabide oso urriz nola erantzuten dakiten erakusten du. 

Kameradun gizona ere narratiba handiaren barruan sartzen da, gizarte sozialista berriaren 
etorrera aldarrikatzen du, bada gizakien arazoentzako irtenbide orokorra, zapalkuntzaren 
historiarekin behin betirako amaitzeko aukera, eta gizakiak beren mundua eta bizitzaren 
benetako jabeak izateko modua. Hala ere, filmak dituen beste elementu batzuk errealitatearen 
eraikuntzari buruzko erreflexibitatea dakarte, eta hau gehiago lotuko litzateke 
postmodernitatearen ezaugarriekin. 

                                                 
1 Ez dugu nahastu behar “narratiba” hau gure ikerketan egiturez aritu garenean erabili dugun kategorizazioan 

agertutakoarekin. Hemen “narratibaz” ari garenean kontzeptu honen definizio askoz ere globalagoaz ari gara, ia 
testu oro era batera edo bestera narratiba baten parte dela adieraziko lukeen batekin hain zuzen. Horrela bada, beste 
kategorizazioan narratiboak, asoziatiboak, kategorialak, pertsuasiboak edo abstraktuak diren filmak beste definizio 
honekin “narratiba handiaren” parte izan daitezke edo ez. 
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Las Hurdes ere narratiba handiaren barruan sartzeko modukoa da, egileak bizi den gizartea 
errukirik gabe kritikatzeko erabiltzen baitu, kritika hori biguntzeko edo matizatzeko 
ñabardurarik txikiena egin gabe, aitzitik egoerak manipulatzeraino helduz ikusketa alde bateko 
hutsa izan dadin. Gertatzen dena da hain kritika gogorra burutzeko egileak segurantza handia 
behar duela nonbaiteko egiaren baten existentzian, eta hau modernitateko pentsamenduaren 
ezaugarrietan sartuko litzateke. 

Inolako zalantzarik gabe Gogoaren garaipena filma narratiba handiaren arloan sartzen da, 
Nazio sentimenduaren goramen erabatekoa egiten da, eta horrekin loturiko Historia nagusi baten 
sinesten da, modernitateak aldarrikaturiko ideia handietarikoak biak, nahiz eta ez den nabaritzen 
hainbeste Arrazoiaren moduko beste elementu batzuen presentzia, eta bai, aldiz, modernitateak 
berak salatuko lukeen fenomeno irrazional baten gorazarrea. Hurrengo filmak desberdin 
jokatuko luke, izan ere Entzun Britainiari ere Nazioa eta Historia ardatz harturik narratiba 
handiaren esparruan sartzekoa da, baina jokabide razionala bultzatuz. 

Ganaduaren odola filma da lehen aro honetan aurkitzen dugun salbuespenik argiena. 
Planteaturiko arazoarentzat irtenbiderik ez dagoen konstatazioak urrundu egingo luke film hau 
narratiba handietatik, horrexetan oinarritzen baita, besteak beste, narratiba hori, arazo guztiek 
izan lezaketela irtenbideren bat sinestean. Honek postmodernitateko joerekin lotzen du filma, eta 
ez da kasualitatea kritikoek Franju Frantziako 60ko urteetako osteko zuzendariekin 
erlazionatzea. 

Gaua eta lainoa filmak ez du sortzen inolako erreparorik narratiba handiaren esparruan 
sartzeko. Azaltzen dituen gertakizunek eta egoerek ez dute begirada matizatu, fragmentatu edo 
zalantzazkorik ematen uzten. Gertakizun horiek jasotzeko era bakarra balego bezala eginda dago 
filma, gertakizunek beren buruz hitz egingo balute bezala eta etikarik zentzuzkoenaren 
ikuspegiaz tratatuak. India filma ere pentsamolde berdinaz egina da, egileak munduaren osoko 
ikuspegia ematea bilatzen du, moral definitu baten agindupean eraikia. 

Ondoren 60ko urteetan eten handia gertatzen dela ikus daiteke. Uda bateko kronika filma 
postmodernitatearekin lotutako ezaugarri asko izaten hasten da eta aurreko filmen joera 
nagusiarekin hausten du: narratiba handia alde batera utzi da, pertsona batzuen bizitzen zatiak 
ematen dira, badirudi “bizitza errealaren” konplexutasuna adieraz dezakeen jokabidea darabilela, 
fragmentazioa eta partzialtasuna da nagusi. 

Woodstock-ek modernitate eta postmodernitateko ezaugarriak erakusten ditu. Alde batetik 
narratiba handiaren partaidea litzateke, mugimendu sozial indartsu baten sorrera, gizarte eta 
gizaki berri baten aldarrikapena egiten duena. Bestetik zabaltzen diren baloreek erabateko lotura 
dute gizarte postmodernoa deitzen den horrekin: askatasun pertsonala, bakoitzak bere 
errealitatea definitzeko duen eskubidea, pertsonaren autorrealizazioa, etab. 
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Ongizatea filmak ere ihes egiten du narratiba handi guztietatik. Bizitzaren aspektu batzuen 
konplexutasuna, zatiketa, fragmentazioa, zailtasuna erakusten du, eta kritika sozial moduan 
hartzeko modukoa badirudi ere, ez dago gizartearen bereizketarik onak eta gaiztoen artean, ez 
dago arazoentzat irtenbide orokorra dagoen ustea erakusten duen planteamendurik. 

Aurrekoak ez bezala Harlan eskualdea bai sartuko litzateke narratiba handiaren barruan. 
Langileriaren borrokaz ari den historia handi baten modukoa kontatzen du. Langileriak nagusien 
aurrean bere eskakizunak, erabat justiziakoak kontsideratzen direnak lortzeko burutu behar 
dituen ekinaldi neketsu eta gogorren azalpena egiten du. Filmak kausa horren aldeko jarrera 
erabakitsua hartzen du zalantzarik agertu gabe, kausa hori justua den ziurtasuna dago, eta 
irtenbidea zein izan behar den ere bai. 

Nahiz eta egituraren aldetik Eguzkirik ez 60 ostekoen artean oso partikularra izan, eta Vertov-
en filmarekin dituen antzekotasun handietatik aparte, Marker-ek guztiz alde batera utzi du 
narratiba handia, ikuspegi postmodernisten planteamenduetan sartzen delarik. Egia handi guztiak 
amaitu dira Eguzkirik ez filmean. 

Azkenaz zerbait esateko, Hiltzeko markatua filmarekin Harlan eskualdearen kasuaren 
antzekoa gertatzen da, darabilten gaia dela ta biak narratiba handiaren barruan sartzekoak baitira. 
Izan ere, Brasileko nekazari horien kasuan 60ko urteek mendebaleko gizarteetan bezala 
baldintza ekonomikoak eta sozialak hobetu beharrean gaiztotu egin zituen, eta 80ko urteak heldu 
behar izan zuten modernitatea beraren argi izpiren batzuk ikusteko. Horrela, filma nekazari 
zapalduek lurjabeen aurrean burututako borrokaz ari da, eta justizia zein aldetan dagoen argi 
ikusten da, onak eta gaiztoak bereizteko indefiniziorik gabe. Hala ere, urteen joana ez da alferrik 
gertatu ez protagonistentzat eta ezta egilearentzat ere, eta 60ko urteetako planteamendu 
iraultzaileagoak suabizatu eta malgutu egin dira, bakoitzaren bizipen partikularren kontakizuna 
egiten da, eta gizartea zein bizitza konplexuak izan daitezkeen susmoa ere azaltzen da. 

20.2.3.2 Planoak hurbiltzen eta luzatzen 60tik aurrera 

Film bakoitzean aztertutako parametro guztien artean badaude irudiarekin lotutako pare bat 
60ra arteko dokumentalak eta handik aurrerakoak desberdintzen dituztenak. Ondoko taulan 
planoari dagozkion parametro biren datuak ematen ditugu: iraupena eta distantzia. Film 
bakoitzean planoen batez besteko luzeraren datua eta bakoitzak dituen plano orokorren 
portzentaia azalduko ditugu. 

¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Planoen batez besteko iraupena eta Plano 
orokorren kopurua film bakoitzean  
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Filma Iraupe
na 

rua 

 

batez 
beste 

ren 
(PO) 
% 

Nanook Iparrekoa 1:03’04
” 

422 9” 76 

Kameradun gizona 1:02’38
” 

1.723 2,2” 23 

Las Hurdes 0:26’15
” 

261 6” 61,7 

Gogoaren 
garaipena 

2:10’42
” 

1.167 6” 42,6 

Entzun Britainiari 0:17’46
” 

214 5” 47,2 

Ganaduaren odola 0:26’17
” 

179 8,8” 59,2 

Gaua eta lainoa 0:30’40
” 

306 6” 64 

India 1:23’19
” 

585 7” 75,7 

Uda bateko kronika 1:45’41
” 

455 12,6” 12,5 

Woodstock* 2:08’20
” 

398 19,3” 35,2 

Ongizatea 3:20’17
” 

347 34,6” 17,4 

Harlan eskualdea, 
U.S.A. 

1:43’43
” 

670 12,9” 22 

Eguzkirik ez 1:35’48
” 

1.255 4,1” 35,8 

Hiltzeko markatua 2:17’58
” 

547 15,1” 33,4 

* Woodstock filmaren lehen partea da planoz plano aztertu duguna. Pantaila anitzaren sistema 
erabiltzen duenez 398 planoak pantaila printzipalari dagozkionak dira. Film osoaren luzera 3:39’20” da. 

Taula honetako datuen arabera parametro bi horien emaitzek talde argi bitan banatzen dituzte 
gure ikerketako filmak: 1960ra artekoak eta handik aurrerakoak. Planoen iraupenari dagokionez 



 Konparazio eta eboluzio historikoa 
 
 
 
 

655 

60ko urteetara arte laburragoak erabiltzen dira, bigarren taldean dagoen salbuespen bakarrarekin, 
Eguzkirik ez filma, berau baita planorik laburrenak dituena bere erreferentzia den Kameradun 
gizona-ren atzetik. 

Distantziaren parametroan ere diferentzia nabarmenak ikusten dira. 60ko urteetara arteko 
filmetan distantzia luzeagoa erabiltzen da, Nanook Iparrekoa eta India izanik PO gehien 
erabiltzen dutenak, haien % 76 plano horrelakoak baitira. Nanook-en kasuan plano hurbilen 
erabilera urria garaiko Hollywood-eko zinemaren kontinuitatearen konbentzioen parte da, lehen 
planoak eta erdiko plano laburrak oso gutxi erabiltzen baitira. Aldiz, India-ren kasuan plano 
orokorren ugaritasunak Rossellini-k darabilen estilo neorrealistaren ezaugarriekin konektatzen 
du. Planoen luzerarekin gertatzen zenaren kontra Kameradun gizona filma da oraingoan joera 
horretatik ihes egiten duena, lehen garaikoa izanik plano hurbilen erabateko nagusigoa baitu. 
Datu hauek berretsi egiten dute elkarrekin hain lotura nabarmena duten bi film horiek, 
Kameradun gizona eta Eguzkirik ez, era oso partikularrean funtzionatzen dutela beste guztiekin 
alderatuz. 

Distantziari dagokionez oso aipagarria da 60ko urteetan aurreko filmegintzarekin etenik 
handiena ekarriko zuten korronteetako filmak direla aurrekoetatik gehien urruntzen direnak. 
Cinéma-vérité-ren sorrerarekin lotutako Uda bateko kronika eta direct cinema korronteko 
Ongizatea dira distantziaren parametro horretan beste alderanzko jauzirik handiena egiten 
dutenak, berauek baitira plano hurbila gehien darabiltenak, biek praktikatzen duten “errealismo 
psikologikoarekin” bat datorren datua. 

Eta guzti honek izan dezake zerikusirik postmodernismoaren printzipio batzuk espresatzeko 
moduekin. Egile horiek errealitatea oso konplexua eta fragmentatua ikusten dutenez, 
harrapaezina bere osotasunean, plano luze eta aurpegiaren espresioak presarik gabe azalduz 
saiatzen dira konplexutasun horretan ahal denik eta urrunen joaten. Pertsona eta bere emozioak 
jartzen dituzte interesaren zentroan. Film guztiek ez dituzte parametro hauek erabiltzen mundu 
ikuskeraren aldaketa hau espresatzeko, eta horretan nabarmenena Eguzkirik ez da, hemen batez 
ere komentarioa erabiltzen baita gauza bera lortzeko. 
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20.3 Konparazioa eta eboluzioa  
errealitatearen errepresentazioan 

20.3.1 Errepresentazioaren dibertsifikazioa 

Dokumental hauetan errealitatea errepresentatzeko modu batzuk aukeratu ditu egile 
bakoitzak. Film batzuei ezin zaie modu bakar baten nagusitasuna ezarri, bat baino gehiagoren 
presentzia nabarmena adierazten baitute, ondoko laukian laburtuko dugun bezala: 
¡Error! Argumento de modificador desconocido..kuadroa: Errealitatea errepresentatzeko moduak film 

bakoitzean 

Filma 

 

Modu nagusia Beste moduak 

Nanook Iparrekoa esposizionala  

Kameradun gizona erreflexiboa esposizionala, obserbazionala 

Las Hurdes esposizionala erreflexiboa 

Gogoaren garaipena esposizionala  

Entzun Britainiari esposizionala  

Ganaduaren odola esposizionala erreflexiboa 

Gaua eta lainoa esposizionala  

India esposizionala  

Uda bateko kronika interaktiboa  

Woodstock esposizionala obserbazionala 

Ongizatea obserbazionala  

Harlan eskualdea, U.S.A. interaktiboa  

Eguzkirik ez  erreflexiboa esposizionala 

Hiltzeko markatua interaktiboa erreflexiboa 

 

14 filmetatik 8k esposizionaltasuna dute nagusi, eta beste bik maila diskretuagoan. Batzuetan 
modu hau oso argi eramaten da narratzaile orojakile batek gidaturik, besteetan era askoz 
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disimulatuagoan, adibidez egilearen pentsamendua hirugarren pertsona imajinario bati 
gaineratuz, Chris Marker-en Eguzkirik ez filmean gertatzen den bezala. 

Modu erreflexiboari dagokionez: film bik erabiltzen dute formula printzipal moduan, eta 
beste hiruk maila baxuagoan erakuts dezakete. Kameradun gizonak eta Eguzkirik ez filmak 
errepresentazioa bera ebidentzian jartzean lortzen dute erreflexibotasuna, eta gauza bera egiten 
du Hiltzeko markatua filmak ere. Beste biek, Las Hurdes eta Ganaduaren odola filmak sen 
arrunteko mundua ikusleari zalantzan jarri ahal diotelako izan dezakete modu horren aztarna. 

Interaktibotasuna hiru filmetan nagusitzen da: Batez ere lehena, Uda bateko kronika da modu 
honen adibiderik argiena, egileek praktikatzen duten jokaera probokatzailea dela ta. Beste biek, 
Harlan eskualdea eta Hiltzeko markatua filmek ere elkarrizketa erabiltzen dute teknika nagusi 
moduan. 

Eta azkenez film batek bakarrik erakusten digu modu obserbazionalaren nagusigoa, 
Ongizateak. Egileak ez du parterik hartu, ez du nahi bere presentzia nabari dadin, aurrean duena 
filmatzera mugatu da haren gain kontrolik izan gabe. Beste film pare batek ere badituzte modu 
horren ezaugarri batzuk, Kameradun gizonak eta Woodstock-ek, baina gradu askoz ere txikigoan. 

20.3.2 Eboluzioa: Desberdintasun nagusiak 60ra 
arte eta handik aurrera 

Ikusi dugun bezala 60ko urteetara arte modu esposizionala da nagusi, autorearen ahotsa 
indarrez azaltzen da, eta handik aurrera, aldiz, moteldu egiten da ahots hori, modalitate 
erreflexiboak eta interaktiboak gehituz. Honek alkantze handiagoko aldaketarekin izan dezake 
zerikusia, gizarteko ideologia aldaketarekin lotuta, postmodernitateko baloreetara igarotzearekin 
hain zuzen. Arazo hau ondoren interpretazioaren atalean landuko dugu gehiago, baina oraingoz 
nahikoa daukagu postmodernitate horrek autoreari buruz nolako aldaketak ekarri dituen 
aipatzearekin. Amaitzen dira subjektua historiaren gidaritzat hartzen zen garaiak, bere osotasuna 
eta arrazoian konfidantza osoa izatea, eta bere ordez norbanakoa sortzen da, egoera, 
zirkunstantzia eta eragin desberdinen emaitza dena, ezin dezakeena bere gain hartu “historia 
egiteko” ardura. Postmodernitateko subjektu honek beste era batera ikusten du errealitatea, 
fragmentatua, indeterminatua eta plurala, adibidez.2 Honekin batera zail da “autoreak” 
errealitatearen ikuspegi erabatekoa, osokoa, izan dezakeen asmoarekin jarraitzea.3 
                                                 
2 MAIZ, R., eta LOIS M., o.c. 405-406 or.  
3 Maiz eta Lois: “El autor es sometido a crítica no ya sólo en cuanto figura y modelo de la modernidad, en cuanto a su 

capacidad de definición, de control del punto de vista, de suministrador de criterios de interpretación y 
autenticidad, de sostenedor del mito de la creatividad singular, sino asímismo en cuanto dispositivo de privilegio, 
conferidor de un estatuto de autoridad y poder políticamente inadmisible.” MAIZ, R., eta LOIS, M., o.c. 407 or. 
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Aurrekoarekin lotuta joera berri bat azaltzen da errepresentatzeko moduan 60tik aurrera, eta 
hauxe da, zinemaren produkzioaren mekanismoak estaltzen ibili beharrean agerian jartzeko 
ardurarik gabe dabiltza egileak. Morley-k dioenez hau postmodernismoak dakartzan 
planteamenduekin lotutako jokabidea da, izan ere errealitateaz oso ziur ez bagaude, gutxienez 
hura nola jasotzen dugun azaltzea beharrezkotzat jotzen da.4 Gure lagineko 6 filmetatik bostetan 
jokatzen da horrela, Ongizatean izan ezik. Azken honek, modu obserbazionalaren adierazgarri 
izaki, formula desberdina erabiltzen du errealitatearen koplexutasun eta anbiguotasun hori 
jasotzeko: plano oso luzeak erabili (bataz beste luzeenak erabiltzen dituena da) eta errealitatea 
exhaustibitatez jasotzeko ahalegina egin. 

20.4 Interpretazioa: gaien tratamenduan 
agertzen den eboluzioa 

20.4.1 Banaketa nagusia munduaren ikuspegiaz 

Gaien lanketan diferentzia handiak daude aro batean eta bestean. Ikus ditzagun. 

20.4.1.1 60ra arteko filmak 

Errealitatearen errepresentazioaz aritu garenean esan bezala hirurogeira arteko film 
gehienetan autorea indartsu espresatzen da, bere ahotsa zoli adierazten du, ideia eta balore 
moderno batzuk sendo azaltzen dira: Nanook Iparrekoa mundu osoko gizakien duintasunaz 
mintzatzen zaigu eskimalen bizimoduaren bidez. Kameradun gizonak progresua, sozialismoa eta 
emakume-gizon berriak azaltzen dizkigu, Las Hurdes filmak jende baten bizimodu miserablea 
erakusten digu gizartearen salaketa errukirik gabea egiteko, Gogoaren garaipena nazionalismo 
hedatzaile eta totalitarioaren adierazpen bikaina da, Entzun Britainiari beste nazionalismo 
defentsiboago eta “balore unibertsalen” bultzatzailearen espresioa, Gaua eta lainoa balore 
humanista unibertsal horiek bere gorengo mailan aldarrikatzeko lekua, eta India balore moral 
nagusi eta orokor batzuen bila ari den filma. 

Oro har, lehen parteko film hauek ideia eta balore orokor batzuk zabaltzen dituzte: Sinesten 
da Arrazoian, Progresuan, Balore humanistetan, eta guzti horiekin Nazio-Estatu tradizionalen 
indarrean. Morley-k Berman aipatuz hiru instituzio nagusi agertzen direla modernitatean dio, 
lantegia, hiria eta nazioa.5 Eta badira gure laginean aro honetan instituzio hauekin lotzeko 
                                                 
4 MORLEY, D., o.c. 95 or. 
5 MORLEY, D., o.c. 94 or. 
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moduko film batzuk: Kameradun gizona lantegia eta hiriarekin lotzeko modukoa da; Gogoaren 
garaipena eta Entzun Britainiari nazioarekin. 

Hala ere, badaude modernotasunaren ideia horiekin kointzidituko ez luketen elementuak ere. 
Kameradun gizona film konplexuagoa litzateke, eta modernotasunaren ezaugarriekin batera 
posmodernitatearen batzuk ere izango lituzke. Morley-k dioenez Vertov-ek jarraitzen zituen 
korronte artistiko batzuek, konstruktibismoa eta futurismoa bezalakoek, izan zezaketen 
zerikusirik pentsamendu postmodernistarekin.6 Vertov-en kasua berezia da izan ere lehen aro 
honetan, besteak beste errepresentatzeko modu nagusi edo ia nagusi bezala erreflexibotasuna 
erabiltzen duelako, bigarren aroak indar handiz bultzatuko duena. Guzti honengatik ez da 
kasualitatea guk bigarren aroan aztertutako egile batzuek Vertov hartzea beren filmegintzarako 
erreferentzia inportantetzat. 

Lehen aroan agertzen zaigun salbuespen handiena Franju da, bere Ganaduaren odola 
filmarekin. Pentsamendu modernoaren jokabide tipikoa edozein arazorentzat irtenbide orokorra 
bilatzeko saioa egitea bazen ere, Franju-k lan honetan horrelako ikuspegirik gabe funtzionatzen 
du, edo planteaturiko arazoarentzat irtenbiderik ez dagoen konbikzioz. Zibilizazioa zenbait 
egoera jasangaitzetan oinarritzen da eta horrek ez du erremediorik. 

20.4.1.2 60tik aurrerako filmak 

60tik aurrera ditugun film batzuek indarrez espresatzen dute ikuspegi postmodernista, batez 
ere ondokoek: Uda bateko kronika, Woodstock, Ongizatea eta Eguzkirik ez, bitartean beste biak, 
Harlan eskualdea eta Hiltzeko markatua pentsamendu modernoaren koordenaden barruan jar 
daitezkeelarik. 

Uda bateko kronika filmean balore eta ardura postindustrialak azaltzen dira nabarmen. 
Woodstock norbanakoaren askatasunari eginiko laudorio eta kantua da. Ongizatea gizarte 
modernoa deituan jende batek (edonork) jasan dezakeen nortasun galtzeaz ari da. Eta Eguzkirik 
ez gizarte modernoaren pentsamendu nagusi guztiak kilikolo jarri dituen autore baten gogoetak 
dira. 

Adibide bezala lau hauetako bitan sakon dezakegu apur bat gehiago, Woodstock eta Eguzkirik 
ez filmetan, postmodernitatearen zenbait ideia adierazgarri zabaltzen dituztelako. Uste izaten da 
pentsamendu postmodernistaren leherketa 60ko urteetako gazte eta gainerako mugimenduekin 
lotzen dela eta Woodstock-ek gazte mugimendu haien izpiritua azaltzeko balio lezake. Izan ere, 
garai haietan mugimendu hura aztertu eta harekin identifikaturiko pentsalari bat baino gehiagok 

                                                 
6 MORLEY, D., o.c. 95 or. 
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aro berri baten atarian zeuden ziurtasun osoa zuen. Adibidez, Roszak-ek zioen gazteriaren balore 
berriek Ilustrazioaren garaitik zetorren pentsamenduarekin eten egiten zutela.7 

 Eguzkirik ez filmak ere bete-betean konektatzen du postmodernitateari atxekitzen zaizkion 
ezaugarriekin. Izena bertatik hasita filmak pentsamendu horrekin lotu daitezkeen asoziazioen 
sareak bultzatzen ditu. Eguzkirik eza, iluntasuna, melankolia, ilusio galduak, gaztaroaren 
desagerpenak postmodernitateko jarrerekin lotzeko lehen elementua osa dezakete.8 Sentimendu 
horien bidez espresatuko litzateke postmodernismoari dagokion “sentimenduen egitura” edo 
“logika kultural” berezia.9 

Kameradun gizona eta Eguzkirik ez filmeko gaiak konparatuz gero modernitatetik 
postmodernitaterako jauzia ikusiko genuke agian: Vertov-en filmean laneko mundua da nagusi, 
jendea entusiasmoz ari da gizarte berriaren eraikuntzan, eta Marker-ek ostera 60 urteetako 
garaiak pasatu ditu, denbora librearen mundua nagusitu da eta ilusioak alde batera utzi ditu, 
pertsona bakoitza bere ametsekin dabilen munduan. Bakoitzak du bere mundua, bere emozioak 
eta sentipenak, postmodernitatearen fragmentazio eta pluraltasunaren seinale. 

 

                                                 
7 Roszak: “Para mí es obvio, indiscutible, que el interés de nuestros adolescentes y estudiantes por la psicología de la 

alienación, el misticismo oriental, las drogas psicodélicas y las experiencias comunitarias comprenden en conjunto 
una constelación cultural que difiere radicalmente de los valores y concepciones fundamentales de nuestra 
sociedad, al menos desde la Revolución del siglo XVII.” ROSZAK, Theodore (1976): El nacimiento de una 
contracultura. Kairós, Bartzelona, 17 or. 

8 Morley: “La teoría posmoderna a menudo expresa un fuerte sentimiento de desilusión.” MORLEY, D., o.c. 86 or. 
9 MORLEY, D., o.c. 90 or. (Fredric Jameson-en hitzak aipatuz). 
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21 Ondorioak 

21.1 Estiloaren inguruko ondorioak 
Aztertutako filmetan forma narratiboa da nagusi, guztietan azaltzen baita menpeko forma 

bezala baino ez bada ere. Holako formatik gehien bereizten dena asoziatiboa da, eta ikerketa 
honetan badira lau film egitura printzipal moduan asoziaziozkoa dutenak: Kameradun gizona, 
India, Ongizatea, eta Eguzkirik ez. Forma erretorikoa edo pertsuasiboak besteen laguntza behar 
duela nahitaez esango genuke, ikerketa honen emaitzen arabera behintzat. Ezin izan baitugu 
“muntaketa erretorikoa” deitzeko moduko eredurik aurkitu. Hiru film erretoriko edo pertsuasibo 
ditugu: Gogoaren garaipena, Entzun Britainiari eta Woodstock. Egitura kategorialaz eraikitako 
filmik ere badago ikerketan, eta berau darabilten Las Hurdes eta Ganaduaren odola 
dokumentalek gauza asko partekatzen dituzte elkarrekin. Izan ere, egitura kategorialari 
konbentzioz dagokion “objektibotasunaren” ezaugarria beste intentzio batez praktikatzen dute, 
kontrastearen bidez objektibitatea barik egonezina eta “irrealtasunaren” efektuak sortzeko. 

Gure ikerlanean argi geratu den gauza bat hauxe da, film bakoitzak egituren mailaketa bat 
duela, eta forma globalena eraikitzeko sistema bat izateak ez du agintzen beste maila batzuetan 
egitura berbera erabili behar denik. Alde batetik, ikuspegi erreferentzialagoa edo esplizituagoa 
kontuan izanda, edo esanahi maila berberean baina atal batzuetan, aurrekoaren menpean dauden 
formak jarrai ditzake filmak. Eta bestalde egitura horiek muntaketa mota desberdinekin burutu 
daitezke. Film batzuek konplexutasun maila handia dute horretan, batez ere asoziatiboak: 
Kameradun gizona eta Eguzkirik ez filmen egitura globala asoziatiboa da, menpeko egitura 
narratiboak eta abstraktuak dituzte, eta hiru motatako muntaketa: kontinuitatezkoa, asoziatiboa 
eta abstraktua. Ongizatea-k forma nagusi asoziatiboa du, behe-egitura narratiboak eta 
kategorialak, eta muntaketa kontinuitatezkoa, asoziatiboa eta kategoriala, nahiz eta azkenengo 
biak oso urri erabili. Beste muturrean kokatuko lirateke Harlan eskualdea, USA eta Hiltzeko 
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markatua bezalako filmak, egitura global narratiboa eta kontinuitatezko muntaketa dutenak. 
Gehienek egitura globalaren menpe bat edo bi menpeko egitura dituzte, eta montatzeko ere pare 
bat eredu erabiltzen dituzte. 

Hiru film erretorikoek ere egitura diferentez jokatzen dute: Gogoaren garaipenak menpeko 
egitura narratiboa darabil eta kontinuitatezko muntaketa; Entzun Britainiari filmean menpeko 
egiturak asoziatiboa eta narratiboa dira, eta muntaketa ere bi modu horietakoa; Woodstock-ek 
menpeko egitura narratibo eta abstraktuak ditu, eta muntaketa kontinuitatezkoa eta abstraktua. 

Bost film narratibo ditugu, gorago aipatutako Harlan eskualdea eta Hiltzeko markatua 
kenduta beste hiru egitura aldetik konplexuagoak: Nanook Iparrekoak menpeko egitura moduan 
kategoriala du, eta muntaketa kontinuitatezkoa. Gaua eta lainoa filmak ere menpeko moduan 
kategoriala du, eta muntaketa kontinuitatezkoa eta kategoriala. Uda bateko kronikak, aldiz, 
azpieraketa asoziatiboa du, eta muntaketa kontinuitatezkoa eta asoziatiboa. Eta azkenez India-k 
forma global asoziatiboa du, menpeko egituretan narratiboak eta kategorialak, muntaketa ere 
kontinuitatezkoa eta kategoriala delarik. 

Muntaketari dagokionez 14 dokumentaletan erabiltzen da kontinuitatezkoa, eta mota honen 
erabateko nagusigoa erakusten digu, nahiz eta Kameradun gizona bezalako film batzuk bere 
aurka jarduteko saioren batzuk egin. Bostetan hutsik erabiltzen da muntaketa sistema hau: 
Nanook Iparrekoan “hasierako garaietako” kontinuitatea erabiltzen da, konbentzio guztiak 
garatu gabe daudela ematen duen sasoikoa; Gogoaren garaipenak bere gaiari ondoen doakion 
360 graduko kontinuitate sistema darabil; Ganaduaren odola filmean egitura kategoriala 
eraikitzeko erabiltzen da kontinuitatea; Harlan eskualdea, USA filmean telebistako erreportaiek 
bereganatuko zuten kontinuitate estiloa erabiltzen da, berehalakotasun eta inprobisazio kutsua 
daramana berarekin; eta Hiltzeko markatuan espontaneitate gradu handia islatzen duen 
kontinuitate mota erabiltzen da. Kontinuitate hauek urrun daude “zinema klasikoan” eraikitako 
formula borobil eta perfekzionatuetatik, eta dokumentalarekin lotu ohi diren kontinuitate estilo 
espezifikoen adibidetzat har litezke. 

Muntaketa desberdinen konbinazio ugariena kontinuitatea eta asoziatiboarekin gertatzen da, 
bost filmetan egiten baita hau: Kameradun gizona, Entzun Britainiari, Uda bateko kronika, 
Ongizatea, Eguzkirik ez. Kontuan hartzekoa da bost hauetatik bat kenduta —Entzun Britainiari 
filma— beste guztiak Kameradun gizona filmaren zuzendaria den Vertov-en eraginpean jartzen 
direla, eskola errusiar-sobietarrak muntaketa sistema honen bultzadan izan duen garrantzia 
berretsiz. 

Ondoren konbinaketa ugariena kontinuitatea eta kategorialaren artekoa da: Las Hurdes, Gaua 
eta lainoa, India, eta Ongizatea-k dokumentalaren izaerarekin bereziki lotuta dagoen muntaketa 
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kategorialaren garrantzia azpimarratzen digute. Dokumentalari atxekitzen zaion gaitasun 
“deskribatzailearekin” estu lotuta dago muntaketa estilo hau. 

Azkenez muntaketa abstraktua hiru filmetan azaltzen zaigu, bitan muntaketa kontinuitatezkoa 
eta asoziatiboarekin lotuta (Kameradun gizona eta Eguzkirik ez) eta bestean 
kontinuitatezkoarekin (Woodstock). Kameradun gizonaren kasuan muntaketa mota hau bere 
izaera esperimentalaren ezaugarritzat har daiteke, Woodstock-en originaltasunaren bilaketa nahia 
eta irudien ikusgarritasuna gehitzeko ahaleginarekin, eta Eguzkirik ez filmeko jokoak aurreko 
garaietan esperimentaltzat har zitezkeen arren XX. mendearen azkenetarako nolabait 
normaltasunez jasotzekoak izan daitezke. 

Film guzti hauen estiloan eboluzioren bat dagoen aipatu behar bagenu etena adieraz dezakeen 
data aipatu beharko genuke: 60ko urteak. Hau erreferentziatzat hartuta aspektu bitan ikusten da 
diferentzia: alde batetik “kontakizunaren” izaera aldatu da, eta bestetik irudiaren ezaugarri 
batzuk berritu dira. 

60ko urteetara arteko dokumentaletan “narratiba handia” gailentzen da: Gai globalak 
planteatzen dira eta horiei oso-osoan aurre egin ahal zaien pentsamendua nagusitzen. 
Protagonista eta antagonista indartsuak, irtenbide ziurrak. Gaiak kanpotik ikusten dira batez ere, 
objektiboki azal daitezkeen sentsazioa dago. Aldiz, 60tik aurrera pertsonen barneko mundua eta 
sentimenduak dira azalera irteten hasten direnak. 

Eten hau ondo islatzen da irudiaren ezaugarri batzuetan ere: Gehienbat 60ra arte iraupenean 
plano laburragoak eta distantziari dagokionez orokorragoak erabiltzen dira, Kameradun gizona 
bezalako salbuespenen bakarrarekin, hemen erdiko distantziak erabiltzen baitira; 60tik aurrera, 
aldiz, planoen iraupena luzatu egiten da, eta distantzia gutxitu, lehen planoak eta erdikoak 
ugarituz, pertsonen aurpegikerak eta sentipenak kaptatzeko ahaleginean. Hemen salbuespena 
Eguzkirik ez da, iraupen laburreko planoak erabiltzen baititu. 

21.2 Errepresentazioaren inguruko 
ondorioak 

60ra arteko film guztiak denak dira esposizionalak, bat izan ezik, Kameradun gizona. Guzti 
horietan beraz egileak behatzaile orojakile bezala funtzionatzen du, bere errealitatearen 
ikuspegiaz inolako zalantzarik ez duenaren moduan. Kameradun gizonak ere ziurtasun hori 
badu, baina diferentzia hauxe da, errealitate filmikoa nola eraikitzen den begibistan jarri nahi dio 
ikusleari, modu erreflexiboaren ezaugarriak sortuz.  Hala ere, beste filmetan esposizionaltasun 
gradua ez da berdina: Kameradun gizonarekin gertatzen den antzean Las Hurdes eta 
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Ganaduaren odola filmetan ere ageri da nolabaiteko erreflexibotasuna, ez produzkio 
mekanismoen erakusketari esker, film horiek ikuslearen sen arrunta zalantzan jartzeko duten 
ahalmenagatik baizik. 

60tik aurrera aldaketak ikusten dira errepresentatzeko moduetan: Dagoeneko 
esposizionaltasuna ez da nagusi, eta estrategia interaktiboak, erreflexiboak eta obserbazionalak 
nagusitzen dira. Interaktibotasuna argien uzten duena Uda bateko kronika da, hemen egile eta 
protagonisten artean dauden harremanak ikusleari eskaintzen baitzaizkio. Bide batez hor 
gertatzen diren botere erlazioak ere bistako egin litezke. Interaktiboak dira baita ere Harlan 
eskualdea, USA eta Hiltzeko markatua, horiek azaltzen duten errealitatea elkarrizketetan 
oinarritzen baita, eta ezin da esan elkarrizketatu horiek egileen interes hutsen menpe jarrita 
daudenik, aitzitik errealitatearen eraikuntzaren zutabe direla baizik. 

Film erreflexiboen artean Eguzkirik ez eta Woodstock jarri behar dira: Woodstock-ek filma 
burutzeko teknikaren erakusketa eginda lortzen du erreflexibitate hori, baina forma orokorraz 
aritutakoan esan bezala film pertsuasiboa denez, gazteriaren baloreen aldarrikatzaile disimulatua, 
bere erreflexibotasuna bigarren mailara igarotzen da. Neurri baten antzekoa gertatzen da 
Eguzkirik ez filmean: bere produkzioaren mekanismoak askoz ere esplizituago azaltzen dira, 
baina han ere zama esposizionalak oso indartsua izaten jarraitzen du, aspaldiko “egiek” ez dutela 
dagoeneko hainbeste entusiasmorik sortzen esateko baino ez bada ere. 

Azkenengoz modu obserbazionala darabilen filma dugu, Ongizatea, eta egileak 
errealitatearen jasoketan dituen zalantzei aurre egiteko darabilen sistema horixe da, aurrean 
duena jasotzen aritu besterik gabe, hartan ahal denik eta kontrol gutxiena izanda, nahiz eta 
badakigun egilea etengabe ari dela erabakiak hartzen zer jaso eta zer ez, eta filmatu ondoren zer 
sartu muntaketan eta nola. 

Errealitatearen errepresentazioaren arlo honetan 60ko urteetan ematen den etena egileen 
pentsamenduan gertatzen den aldaketarekin bat dator: 60ra arte indarrez azaltzen zaigu autoreen 
ahotsa, eta handik aurrera ez dute hori egiteko beste segurantzarik sentitzen. Errealitatea 
dagoeneko ez da hain “osokoa” azaltzen, konplexua, fragmentatua eta plurala baizik. Egileek 
dagoeneko badakite ez dela posible errealitatearen jasoketa erabat “neutralik”, eta saiatzen dira 
beren ikuspegia beste batzuenekin batera agertzeko saioak egiten. 

21.3 Interpretazioaren inguruko ondorioak 
Nanook Iparrekoak urrunean bizi den gizaki arrunt batek baliabide oso urriez naturarik 

gogorrenari nola aurre egin ahal dion erakusten du; Kameradun gizonak gizarte berri sozialista 
eraikitzeko entusiasmoa azaltzen du; Las Hurdes-ek ikuslearen kontzientzia astintzen du gogor 
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halako egoera miserableen existentzia nola permititzen duen adieraziz; Gogoaren garaipenak 
sentimendu nazionalista totalitario ikaragarriarekin bat egiteko deia luzatzen du; Entzun 
Britainiari filmak ere gerra garaian nazioaren indarrean konfidantza osoa adierazten du;Gaua 
eta lainoa filmak gertakizun negargarrienei goreneko balore etikoekin erantzun behar zaiela 
aldarrikatzen du; India filmak gizakiarentzat ikuspegi moral globala bilatzen du. Guzti hauen 
artean salbuespen bakarra Ganaduaren odola da: Bere egileak gure zibilizazioko zeregin arrunt 
baten jasangaiztasuna erakusten digu, inolako erremediorik ez duen konbikzioaz. 

60ko urteetatik aurrera hautsi egiten da pentsamendu mota hau, gutxienez 6 filmtik 4tan, eta 
pentsamendu “postmodernoa” dei daitekeenaren espresioak agertzen dira: Uda bateko kronikak 
zenbait pertsonaren bizitzen fragmentuak eskaintzen dizkigu, eta beren “benetako sentipenak” 
edo bizipenak eskaini nahi dizkigu, haien barnean sartu; Woodstock askatasun pertsonalaren 
aldarrikapen indartsua da; Ongizatea-k gure gizarte modernoetan edozein pertsona bere nortasun 
galeratik hurbil egon daitekeen susmoa zabaltzen du; Eguzkirik ez filma pentsamendu 
postmodernoaren hainbat elementuren aldarrikatzailea dela dirudi, garai bateko ziurtasunak eta 
ilusioak amaitutzat emanez. Beste film bietan, aldiz, gatazka sozialak dira nagusitzen direnak, 
eta ez dago aukerarik zalantzetan murgilduta ibiltzeko: Harlan eskualdea, USA meatzari eta 
nagusien arteko borrokan lehenengoen alde jartzen da kementsu; Hiltzeko markatuak tonu 
pausatuaz bada ere finko dihardu nekazariek jasaten dituzten injustizia handien kontra. 

Lehen aroko filmak Arrazoia, Progresua eta Nazioa bezalako gai nagusien inguruan eraikita 
daude, modernitatearen kontzeptu globalen bueltan. Eta bigarren garaian nagusitu egiten dira 
“benetako errealitatearen” inguruko zalantzak eta pertsonen barrua harrapatzeko saioak egiten 
dira, baliozko gauza bakarra sentimendua —subjektibotasuna— bailitzan. Amaitzeko, Susan 
Sontag-ek beste film batzuei buruz esandakoa aipatu behar dugu, hemen aztertu ditugunentzat 
ere balio lezakeelakoan: 

“Hala ere, lan hauen meritua beren “esanahietan” barik beste zerbaitetan datza.”1 

 

                                                 
1 SONTAG, S., o.c. (1996) 33 or. 
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Los Angeles, California, 1995 
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333 West 39th Street, Suite 503 
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(Harlan County, USA, Barbara KOPPLE, 1976) 

First Run Features 

New York 

USA 

13. Eguzkirik ez 

(Sans soleil, Chris MARKER, 1982) 
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