


ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ…………………………………………………………….……… 2 

2. L’ ESTRUCTURALISME I EL PENSAMENT NEOMARXISTA……………….. 6 

• EMILE DURKHEIM: UN PUNT DE REFERÈNCIA………………………………. 6 

• CLAUDE LEVI-STRAUSS: PARE DE L’ESTRUCTURALISME………………… 9 

• FRANZ FRANON: LA CRÍTICA NEOMARXISTA AL COLONIALISME………... 12 

3. ANTECEDENTS DEL CINEMA  ETNOGRÀFIC DE JEAN ROUCH………….. 17 

• EL FENÒMEN DE LA TELEVISIÓ I LA CÀMERA DE 16 MM…………………… 18 

• ROBERT FLAHERTY…………………………………………………………….….. 19 

• DZIGA VERTOV………………………………………………………………….….. 22 

• JOHN GRIERSON I EL CINEMA SOCIAL ANGLÈS…………………………….. 23 

• PRINCIPIS DEL CINEMA ETNOGRÀFIC SEGONS KARL G. HEIDER……….. 24 

  

4. EDGAR MORIN Y CHRIS MARKER…………………………………………….. 28 

• EDGAR MORIN……………………………………..………….……………………. 28 

• CHRIS MARKER……………………………………………….……………………. 32 

5. JEAN ROUCH: L’ETAPA AFRICANA…………………………………………… 35 

• ANYS DE FORMACIÓ: LA METÀFORA DEL PONT……………………………. 35 

• TREBALLANT A NIGER I ÀFRICA: INTERÉS PER L’ANTROPOLOGIA………. 36 

• ELS FILMS ETNOGRÀFICS………………………………………….……….. 39 

6.   ANÀLISI DE LES PEL·LÍCULES…………………………………………………. 44 

• LES MAITRES FOUS (1954)……………………………………………………….. 44 

• MOI, UN NOIR (1958)……………………………………………………………….. 49 

7.   CONCLUSIONS…………………………………………………………………… 54 

#1



1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball està plantejat com una visió dels inicis del cinema etnogràfic francés entre 

1950 i 1960, més concretament, el cinema de Jean Rouch relacionant-lo amb 

l’antropologia estructuralista i també la d’ideologia anticolonialista d’influència marxista. 

Per analitzar-ho hem de contextualitzar l’època en que va sorgir el cinema etnogràfic de 

Jean Rouch, ja que és un cinema que està estretament lligat amb l’antropologia. Pel que 

fa a l’antropologia, entre molts altres autors, he triat els més representatius dels 

moviments que van influir a Jean Rouch, com és l’estructuralisme i el neomarxisme. 

Aquest lligam que neix d’àmbits acadèmics i tracta de legitimar-se a través d’ells al mateix 

temps , busca separar-se del cinema com a simple espectacle. És per això que cito a 1

Edgar Morin, ja que aquest autor és un dels referents dins la sociologia del cinema en els 

anys 50. Aquest moviment estrictament documental és contemporani als nous moviments 

dels cinemes europeus, americans, asiàtics i africans que neixen a mitjans del segle XX, 

en els que ja trobem característiques similars a les del cinema de Rouch. La gran 

diferència amb els nous cinemes és que la producció de Rouch no vol simplement 

replantejar el cinema anterior, el qual rebutja, sinó que vol reformular-ho a través de 

l’etnografia, àmbit on va treballar abans de dedicar-se al cinema etnogràfic.  

He triat aquest tema perquè m’interessa el fet colonial des del punt de vista de la inserció 

d’una cultura totalment aliena a la societat on s’estava inserint. Fa dos anys que vaig fer 

recerca, sobretot en arxius fotogràfics, sobre aquesta qüestió, ja que la representació de 

l’ésser humà colonitzador és molt interessant. Primer va ser sobretot una qüestió estètica, 

m’importava més la forma que no pas el contingut, però després es feia evident que tant 

les fotografies inserides en enciclopèdies antigues com les fotografies fetes pels mateixos 

colonitzadors estaven allunyades de la realitat de l’altre, del colonitzat. La forma 

d’aproximar-se a la realitat era totalment artificial, tot i que, al cap i a la fi, la mateixa 

societat que van formar era artificial, una societat prefabricada i que era possible exportar 

a qualsevol lloc, a qualsevol colònia. D’aquesta manera, amb un interès per la 

 Juntament amb Claude Levi-Strauss, Enrico Fulchignoni, Marcel Griaule, Andre Leroi-Gourhan i 1

Henri Langlois funda el Le Comité du Film Ethnographique (CFE). Tal com diu al seu lloc web 
(http://comitedufilmethnographique.com/historique-du-cfe/) [Consultat el 17/06/14], la CFE té com 
a objetiu desenvolupar las relacions entre Ciències de l’Home y el món del cinema i, com el mateix 
text fundador diu, aquesta organització, associada al Musée de l’Homme es va fundar  " per 
acarar, emmagatzemar i distribuir películas ja existents d’interés etnològic y produir genuïns nous 
films etnogràfics ". Des del començament, les activitats de la CFE estaràn estretament vinculades 
a les del cineasta etnòleg Jean Rouch.
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representació de l’altre latent, vaig descobrir a Jean Rouch i vaig pensar que era una 

bona oportunitat per ampliar els coneixements que ja havia adquirit amb la fotografia a 

través del cinema etnogràfic. A més, Jean Rouch és una gran font pel seu treball teòric i 

ens permet abordar la seva realitat des de la seva pròpia perspectiva.  

El treball està estructurat en una primera part més teòrica en la qual intento abordar des 

d’una perspectiva més científica la nova antropologia que sorgeix a partir de 1950 a 

França. És per això que he triat a Claude Levi-Strauss i a Franz Fanon, ja que són els 

referents de l’estructuralisme i el neomarxisme enfocat cap a la realitat colonial. També he 

triat a Emile Durkheim perquè el seu plantejament de la sociologia a començaments del s. 

XX és un pas molt important, precedent de l’estructuralisme, i serà un moviment cabdal 

dins l’antropologia per poder abordar la realitat colonial a través d’un mètode que ja 

s’intuia en Durkheim. Aquest moviment influenciarà al cinema però amb totes les variants 

pertinents, ja que no oblidem que el cinema no deixa de ser un art per ell mateix i té el seu 

propi llenguatge.  

L’objectiu d’aquest treball és primer analitzar l’estructuralisme i el neomarxisme com 

moviments dins de l’àmbit de l’antropologia i posteriorment relacionar-los amb l’obra de 

Jean Rouch.  Com és un treball que s’aproxima a una visió de la realitat concreta he 

volgut mostrar-la lo més fidel possible i he citat les fonts en l’idioma de l’edició en la qual 

he trobat la font. He volgut fer una aproximació lo més acuradament possible als autors 

que explico en aquesta primer part, amb lo qual, i amb la intenció de no malinterpretar les 

seves paraules, he volgut sempre separar clarament les seves cites de les meves 

interpretacions. El meu apropament cap a aquests autors no podia ser el mateix que 

respecte als autors que cito posteriorment, ja que tant Durkheim, com Levy-Strauss com 

Fanon marquen una tendència dins d’una disciplina sobre la que tinc un gran interès, però  

no tinc un coneixement profund. Si que, a través seu i de les seves aportacions, s’ha fet 

molt més fàcil la interpretació conceptual de les pel·lícules que analitzo posteriorment. 

Una vegada he tractat la vessant antropològica, introdueixo els antecedents 

cinematogràfics que tant Rouch en les seves entrevistes com els diferents autors que 

parlen sobre el cineasta citen com a influència en el seu cinema. En el segon apartat 

parlo, primer sobre com la càmera de 16mm esdevé un aparell imprescindible, en part 

gràcies a la televisió. Ambdós són avenços tecnològics que van facilitar molt la tasca de 
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cineastes com Jean Rouch. Després, presento a Dziga Vertov i Robert Flaherty, autors 

que Jean Rouch pren com a referència a l’hora de crear les seves obres. Una altra 

referència important és la figura de John Grierson, del qual destaquem la metodologia 

dels seus films. Una vegada ja hem presentat els cineastes, aclariré el cinema etnogràfic 

des de la definició de Karl G. Heider i que, gràcies a una visió ortodoxa en contra de les 

innovacions del cinema etnogràfic, podem arribar a definir més clarament. 

Seguidament, i ja entrant pròpiament dins del món del cinema, he presentat a autors clau 

per entendre Jean Rouch, com són Edgar Morin, amb el que col·laborarà després de la 

seva etapa africana entre 1950 i 1960 en la pel·lícula Chronique d’un eté (1961). Edgar 

Morin ens introdueix dins la sociologia del cinema, disciplina des de la qual criticarà el 

cinema com a ens que s’ha allunyat de la realitat per formar una realitat paral·lela a la 

humanitat. Després de parlar d’Edgar Morin introdueixo a Chris Marker i Alain Resnais i la 

seva pel·lícula Les statues meurent aussi (1956). Aquesta és una obra cabdal dins el 

moviment intel·lectual de l’anticolonialisme i critica molt durament les institucions 

museístiques occidentals, institucions que perpetuen l’estatus que s’havia de trencar amb 

la descolonització. És un missatge clarament anticolonial  i que, de fet, va ser censurat.  

Presentats Edgar Morin i Chiris Marker i Alain Resnais, ens centrem en la figura de Jean 

Rouch. Primer analitzem a Jean Rouch a través de la seva biografia, ja que els fets 

biogràfics són els que expliquen que acabés sent un cineasta amb la vessant etnogràfica, 

però amb un vocabulari i un llenguatge simbòlic i subversiu. Per complementar aquesta 

visió estan disponibles diverses entrevistes amb el cineasta que em permeten comparar 

les dades amb les seves impressions sobre els fets que estic exposant.  

Vull aclarir que no tinc la intenció de fer un judici de valor sobre els seus films, sinó que 

únicament intento apropar-me a través d’un context a la seva figura el més acuradament 

possible. La primera part antropològica crec que és necessària per entendre el canvi de 

mentalitat que hi va haver als anys 50 a Europa i, més concretament a França i, per 

entendre que el cinema de Jean Rouch entre els anys 1950 i 1960 no és un cas aïllat. 

Per concloure, quan ja hem presentat a l’autor i el seu pensament, analitzaré dos de les 

pel·lícules més representatives, les més destacades pels autors consultats de les quatre 

pel·lícules que va fer entre 1950 i 1960: Les Maitres Fous i Moi, un Noir. A l’anàlisi he 

intentat aplicar tota la informació explicada anteriorment i fer una lectura de les pel·lícules 
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en profunditat. He d’aclarir que en les seves pel·lícules entre el 1950 i el 1960 veiem una 

clara influència del surrealisme, que havia assumit a través dels artistes que havia 

conegut a París. La influència és latent a nivell formal amb la relació entre imatges a priori 

inconnexes, però que prenen sentit a partir del discurs. No he dedicat un apartat a aquest 

tema perquè el treball està enfocat més des de la ideologia i el pensament antropològic de 

l’autor que no pas des de la part formal, que és vista com una conseqüència lògica dels 

plantejaments previs i no com una realitat a part.  
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2. L’ESTRUCTURALISME ANTROPOLÒGIC I LA CRÍTICA 

NEOMARXISTA: UN ANÀLISI DIFERENT DEL COLONIALISME 

• EMILE DURKHEIM: UN PUNT DE REFERÈNCIA 

Per parlar de l’estructuralisme com a corrent dins l’àmbit de l’antropologia hem d’esmentar 

prèviament a Emile Durkheim (1858-1917. En aquest sociòleg podem veure les llavors del 

pensament que després es desenvoluparan a partir del 1950 , quan l’estructuralisme, dins 2

de l’àmbit antropològic, començarà a jugar un paper important en l’època postcolonialista. 

Com veurem a continuació, i com a pas fonamental, Durkheim defineix el fet social. Emile 

Durkheim no parlarà del fet colonial en concret, però el seu mètode i el seu pensament 

serà influent per a pensadors tant importants com és el cas de Levi-Strauss. Al contrari 

que la noció unificadora y generalitzadora que havia dominat quan apareix la proposta de 

Durkheim i que continuaria dominant el paradigma etnològic fins a mitjans de segle, 

aquest autor deixa pas a una tendència en sociologia que pretén separar els diferents 

àmbits que formen el fet social. En les següents cites veiem el nou enfoc de la sociologia 

que l’autor vol construir a partir de la definició del fet social. 

El sistema de signos que utilizo para expresar mi pensamiento, el sistema 

monetario que empleo para pagar mis deudas, los instrumentos de crédito que 

utilizo en mis relaciones comerciales, las prácticas seguidas en mi profesión, etc., 

etc., funcionan independientemente del uso que hago de ellos. Si tomamos uno 

tras otro a todos los miembros de los que se compone la sociedad, encontramos 

que lo que antecede puede repetirse acerca de cada uno de ellos.  3

En el fons, el que fa Durkheim és proposar el fet social com a element essencial, amb un 

aspecte científic autònom i fonamental, per poder entendre el comportament social. Així 

Com diu Levi Strauss a La mirada distante: “Desde sus arranques, a comienzos del siglo XIX, 2

hasta la primera mitad del XX, la reflexión etnológica se consagró con generosidad a descubrir la 
manera de conciliar la postulada unidad de su objeto con la diversidad, y a menudo la 
imposibilidad de comparar sus manifestaciones particulares” (LEVI-STRAUSS, Claude. La mirada 
distante. Barcelona: Editorial Argos Vergara, 1984. Pàg. 45). L’antropòleg té una intenció rupturista 
amb els moviments posteriors i cita els noms de Durkheim i Mauss com a antecedents del 
moviment estructuralista. 

 DURKHEIM, Emile. Las reglas del método sociológico. México D.F.: Fondo de Cultura 3

Económica, 1997. Pàgs.  43-44

#6



mateix, compara el fet social amb l’educació que un nen rep des de petit i que el 

coacciona fins que la coacció es fa inherent a la pròpia persona. 

Además, podemos confirmar mediante una experiencia característica, esta 

definición del hecho social: basta observar la forma en que se educa a los niños. 

Cuando se observan los hechos tal como son y como han sido siempre, salta a la 

vista que toda educación consiste en un esfuerzo continuo por imponer al niño 

formas de ver, de sentir y de actuar a los cuales no llegaría espontáneamente, 

desde los primeros momentos de su vida le obligamos a comer, a beber, a dormir 

a horas regulares, lo coaccionamos a la limpieza, la tranquilidad, la obediencia; 

más tarde, le obligamos a que aprenda a tener en cuenta al prójimo, a respetar los 

usos, las conveniencias, le imponemos el trabajo, etc. etc. Si con el tiempo dejan 

de sentir esta coacción, es porque poco a poco engendra hábitos, tendencias 

internas que la hacen inútil, pero que la sustituyen porque derivan de ella.  4

Per tant, i tal com diu l’autor: “…un hecho social es toda manera de hacer, establecida o 

no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior; o también, el que es 

general en la extensión de una sociedad determinada teniendo al mismo tiempo una 

existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales”.  5

El que intenta l’autor és trencar les limitacions del mètode sociològic que s’havia establert 

fins a aquell moment i intentarà aproximar-se al fet social d’una manera objectiva. En 

altres paraules, Durkheim proposa allunyar-se dels conceptes i anar a les coses 

concretes, als fets observables. Estem davant d’una proposta oposada a la que Durkheim 

qualifica com idees preconcebudes, els prejudicis del sociòleg a partir dels quals jutgem 

les diferents societats, sempre des d’un etnocentrisme que no ens deixa veure més enllà 

del nostre judici. 

D’aquesta manera, podem veure en aquesta denúncia com es fa clara la voluntat de 

deixar de banda la ideologia, els prejudicis, per profunditzar en la realitat de manera 

científica: “El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin hacerse de ellas ideas 

según las cuales reglamenta su conducta. Como estas nociones están más cerca de 

 Ibid. pàg. 394

 Ibid. pàg. 515
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nosotros y más a nuestro alcance que las realidades a las cuales corresponden, 

tendemos naturalmente a suprimir a estas últimas y a hacer de aquellas la materia misma 

de nuestras especulaciones. En vez de observar las cosas, describirlas, compararlas, nos 

contentamos con tomar conciencia de nuestras ideas, analizarlas y combinarlas. En vez 

de una ciencia de realidades sólo elaboramos un análisis ideológico.”  6

Durkheim canvia el paradigma d’estudi traslladant l’anàlisi de la sociologia cap a les 

coses, cap allò que és observable, introduint un sistema inductiu a l’hora d’investigar fets 

socials en substitució del mètode etnobiològic de caràcter deductiu anterior: “…hasta 

ahora, la sociología ha tratado más o menos exclusivamente no de cosas, sino de 

conceptos”.   7

Es tracta de resituar la sociologia fora de les teories científiques que la vinculaven a 

conceptes etnocentristes i provinents del positivisme per constituir un nova branca dins la 

ciència, on el fet social tingui independència i que sigui un objecte d’estudi per si mateix. 

És per això que diu que els fenòmens han de ser coses: 

…los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como cosas. Para 

demostrar esta proposición, no es necesario filosofar sobre su naturaleza ni discutir 

las analogías que presentan con los fenómenos de los reinos inferiores. Basta 

comprobar que son el único datum ofrecido al sociólogo. En efecto, es cosa todo lo 

que está dado, todo lo que se ofrece o, más bien, se impone a la observación. 

Tratar a los fenómenos como cosas, es tratarlos en calidad de data que 
constituyen el punto de partida de la ciencia. Los fenómenos sociales presentan 

indiscutiblemente ese carácter. Lo que se nos da no es la idea que los hombres se 

hacen del valor, porque ésta es inaccesible; se trata de los valores que se 

intercambian realmente en el curso de las relaciones económicas.  8

Es delimita l’objecte d’estudi a les societats, que l’autor fragmenta desmarcant-se de les 

teories d’unificació: “Lo que existe, lo único que se presenta a la observación, son 

 Ibid. pàg. 536

 Ibid. pàg. 587

 Ibid. pàg. 688
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sociedades particulares que nacen, se desarrollan, y mueren independientemente unas 

de otras.”  9

Per tant, podem afirmar a partir del treball d’Emile Durkheim que va ser un autor que  va 

influir fortament en Levi-Strauss i Franz Fanon, personatges que ja reivindicaran 

obertament una mirada distant dels prejudicis creats pel paternalisme i la concepció de 

desenvolupament que s’havia donat abans en les societats occidentals referint-se a 

l’àmbit colonial.   

  

• LEVI-STRAUSS: PARE DE L’ESTRUCTURALISME 

Una vegada introduit a Durkheim, hem de parlar de dos antropòlegs que van ser claus 

dins el pensament postcolonialista. Aquests dos autors francesos són per una banda 

Claude Levi-Strauss, que rep la influència clara de Durkheim: “como ya habían 

comprendido Durkheim y Mauss, la propia razón és más un producto que una causa de la 

evolución cultural” , i per una altra el cas de Franz Fanon. Hem de recordar que després 10

de la II Guerra Mundial, el sistema colonialista, com tants altres aspectes del món 

occidental, havien entrat en una profunda crisi. D’aquesta crisi, precisament, sorgirà 

l’estructuralisme. Com ja he dit abans, esmento aquests dos autors perquè es refereixen 

específicament al fet colonial, característica que trobarem molt present també en Jean 

Rouch, del qui parlarem més endavant. 

La etnología no duda, ni siquiera en sus comienzos, en clasificar los pueblos objeto 

de su estudio en categorías separadas de la nuestra, situándolos lo más cerca 

posible de la naturaleza, como se deduce de la etimología del término “salvaje” y, 

aún de manera más explícita, de la expresión alemana Naturvölken; o bien fuera de 

la historia, como ocurre cuando los denomina “primitivos” o “arcaicos”, que es otra 

forma de negarles un atributo constitutivo de la condición humana.  11

Per començar, ja veiem la vessant crítica de Levi-Strauss. En les seves paraules es veu 

un clar rebuig cap a la tradició de l’etnologia entesa des de la superioritat de la societat 

 Ibid. pàg. 599

 LEVI-STRAUSS, Claude. La mirada distante. Barcelona: Editorial Argos Vergara, 1984. Pág. 5310

 Ibid. pàg. 44 11
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occidental. En aquest autor, com en tota l’antropologia d’arrel estructuralista, hi ha una 

clara influència marxista. Hi veiem un evident enfrontament, una oposició a l’antic 

pensament paternalista i la voluntat de presentar l’antropologia com una forma de canviar 

la percepció respecte a les colònies.  

Tal como escriu Pedro Gómez García en su artículo Epítome del paradigma estructuralista 

en antropología, hi ha quatre fases en el mètode que promou: la primera consisteix en 

l’observació dels fets, recollint tota la informació etnogràfica i documental relacionada amb 

allò estudiat; a la segona es fa una construcció de models, considerant cada conjunt de 

fets observats com un sistema, en el que interessa esbrinar no tant els termes sinó les 

relacions entre ells, ideant amb elles un model; una vegada ja tenim els models, s’ha 

d’experimentar amb ells, prenent cada model o sistema de relacions com un cas particular 

entre altres, reals o possibles, de la mateixa gama, i iniciant en aquest nivell la tasca 

comparativa, per tant és un procediment deductiu per veure com reacciona un determinat 

model en un altre fins a esgotar les possibilitats de combinació; finalment, es fa una 

formulació de les estructures del sistema analitzat, expressant una llei invariable respecte 

a la que cada cas particular únicament constitueix una variant transformacional.   12

En el fons, en el pensament de l’autor podem dilucidar el recorregut històric que ha patit 

l’etnologia, començant per l’etnografia, passant per l’etnologia mateixa i ara acabant en 

l’antropologia, que com el seu mateix nom diu, és la ciència de l’home. L’antropologia 

utilitza l’observació i el punt de vista acadèmic per donar una nova variant dins la visió 

colonialista apropant-se a les diferents comunitats i a les cultures. L’antropologia treballa 

amb cultures i a partir d’elles considerant-les com casos concrets, dins de les quals hi ha 

certs aspectes que les defineixen. 

Existen muchas más culturas humanas que razas humanas, puesto que las 

primeras se cuentan por millares y las segundas por unidades.  13

…la noción de cultura, la discontinuidad de lo superorgánico, la distinción 

fudamental entre el campo de la naturaleza y el de la cultura, sufren, desde hace 

 GÓMEZ GARCÍA, Pedro. Epítome del paradigma estructuralista en antropología a Gazeta de 12

Antropología, num. 6. Granada: 1988 disponible en http://hdl.handle.net/10481/13746. [Consultat 
el 7 de Juliol de 2015].

 LEVI-STRAUSS, Claude. Raza y cultura. Madrid: Altaya, 1999. Pàg. 3713
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una veintena de años, los asaltos convergentes de especialistas pertenecientes a 

disciplinas ajenas y que sientan su opinión sobre tres clases de hechos.  14

Per una altra banda, Levi-Strauss és també una persona que es dedica a reflexionar 

sobre el tema del mite, les creences i els ritus. Seguint la concepció de mite i creença que 

podem veure en el doctor Torsten Herner, associa el mite i l’enfermetat mental. Així com 

un psicòleg troba el simbolisme en allò anormal, Levi-Strauss posa en el paper de 

l’antropòleg la capacitat de trobar allò simbòlic dins de la mitologia. Tot i així, s’afanya en 

separar els fets etnològics amb els psiquiàtrics, ja que, tot i que tenen similituds, el seu 

objectiu és ben diferent. Hi ha una clara intenció de separar l’anàlisi psicològic associat 

amb una teoria evolucionista anterior de l’anàlisi estructuralista, que vol trobar aspectes 

comuns en els rituals i els mites de les societats, tractant-los d’aquesta manera com fets 

culturals, com una catàrsi col·lectiva on els individus s’intengren dins un grup.  

A manera de homenaje a nuestro colega (refiriéndose a Roger Bastide ), pretendo 15

aquí, pues, por medio de un ejemplo, esbozar una vía que, sin relacionar hechos 

etnológicos con psiquiátricos, o al contrario, pueda ayudar a dar cuenta de 

similitudes observadas a veces entre ambos órdenes, si bien respetando la 

especificidad que debe reconocerse a uno y otro, a menos de ceder a la 

arbitrariedad y a la facilidad.  16

Levi-Strauss, sobretot, dóna molta importància a la família, el matrimoni i el vincle 

parental. En aquest aspecte veiem una postura contrària a la concepció de família 

monoparental que ha condicionat l’etnologia durant la segona meitat del s.XIX i part del 

XX, ja que veien en les estructures familiars dels pobles primitius la imatge de les famílies 

que van poder existir en anteriors períodes de la humanitat. Es considerava que aquests 

períodes anteriors estaven en l’etapa de la infància de la humanitat. És la confusió entre 

la filogènesi i l’ontogènesi, una confusió que porta a establir paral·lelismes difícils 

d’argumentar. Ell intenta tractar el tema de les estructures familiars des d’una òptica on ja 

no hi ha un sol model possible, sinó que ell opina que aquest model pot variar segons 

l’organització de la societat que s’estudii.  

 LEVI-STRAUSS, Claude. Op. Cit, 1984. Pág. 4714

 Descarta l’analogia entre una estructura social a una altra psíquica15

 LEVI-STRAUSS, Claude. Op. Cit., 1984. Pág. 20716
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No debemos, pues, abordar el estudio de la familia con espíritu dogmático, pues 

resulta un esfuerzo escurridizo que, cuando creíamos haberlo atrapado, se nos 

zafa.  17

El que hem de destacar d’aquest autor, llavors, és el nou apropament cap a les realitats 

de les societats dels països colonitzats. El concepte cultura pren rellevància com a 

sistema global en el qual s’integren els diferents elements que es fan servir per analitzar 

una comunitat concreta. S’intenta buscar l’objectivitat a base d’aïllar aquests elements i 

trobar les diferències i els trets comuns per a finalment, i sempre primer a través de 

l’observació, fer una teoria que pugui descriure una determinada organització social. Com 

veiem, hi ha una gran relació amb Durkheim, ja que l’autor a principis del s. XX i des de la 

sociologia ja havia anticipat l’obligació d’analitzar la societat a partir del fet social, o 

qualsevol element que coaccioni a un individu dins un sistema determinat. 

• FRANZ FANON: LA CRÍTICA NEOMARXISTA AL COLONIALISME 

Franz Fanon precisament posa l’accent  en la coacció que s’ha fet als pobles indígenes 

dels països colonitzats a l’hora d’impulsar les reformes institucionals i educatives que han 

portat a l’home negre que pertanyia a una comunitat a perdre la seva identitat inicial:  

The colonized is elevated above his jungle status in proportion to his adoption of 

the mother country’s cultural standards. He becomes whiter as he renounces his 

blackness, his jungle.   18

La pèrdua de la identitat és per diversos factors, com per exemple per mitjà de 

l’aprenentatge d’una llengua o de la mateixa religió. Això fa que aquest home que abans 

ja tenia una cultura i uns valors s’identifiqui amb una cultura occidental totalment diferent.  

The black man who arrives in France changes because to him the country 

represents the Tabernacle; he changes not only because it is from France that he 

received his knowledge of Montesquieu, Rousseau, and Voltaire, but also because 

 Ibid. Pàg. 6217

 FANON, Franz. Black Skin, White mask, Londres: Pluto Books, 2006. Pàg. 918
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France gave him his physicians, his department heads, his innumerable little 

functionaries—from the sergeant-major “fi fteen years in the service” to the 

policeman who was born in Panissières. There is a kind of magic vault of distance, 

and the man who is leaving next week for France creates round himself a magic 

circle in which the words Paris, Marseille, Sorbonne, Pigalle become the keys to the 

vault. He leaves for the pier, and the amputation of his being diminishes as the 

silhouette of his ship grows clearer. In the eyes of those who have come to see him 

off he can read the evidence of his own mutation, his power.  19

La seva teoria a Black Skin, White mask està feta a partir de l’anàlisi dels negres de les 

Antilles. És un estudi revolucionari en clau antropològica, ja que per primera vegada no 

s’observa una persona des de la perspectiva occidental, sinó a través d’una ideologia 

marxista fortament accentuada amb la lluita contracultural. Es fa un gran esforç per 

documentar-se a partir de la desmembració del concepte de cultura des del punt de vista 

colonial, la cultura més macabre segons l’autor.  

 I have known—and unfortunately I still know—people born in Dahomey or the 

Congo who pretend to be natives of the Antilles; I have known, and I still know, 

Antilles Negroes who are annoyed when they are suspected of being Senegalese. 

This is because the Antilles Negro is more “civilized” than the African, that is, he is 

closer to the white man; and this difference prevails not only in back streets and on 

boulevards but also in public service and the army.  20

L’antropologia de Levi-Strauss es posicionava en contra de l’ideal d’igualtat que s’havia 

donat amb el positivisme a partir de l’estudi de casos locals, és a dir, deixant de posar el 

focus en el concepte i anant a analitzar els elements que formen les diverses cultures. En 

Franz Fanon trobem un plantejament diferent, ja que tot i que es posiciona en contra de la 

igualtat, veiem una actitud reaccionaria en contra de la cultura occidental. Ell es posiciona 

clarament a favor de la independència cultural total per part de les ètnies ocupades per 

les superpotències occidentals per tornar als seus orígens. No hi ha una deconstrucció, 

sinó que ell pren una actitud molt més beligerant que també és possible analitzar a través 

del llenguatge utilitzat. 

 Ibid. pàg. 1319

 Ibid. pàg. 1520
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What I want to do is help the black man to free himself of the arsenal of complexes 

that has been developed by the colonial environment.  21

En el seu assaig, l’autor també ens parla sobre aspectes concrets que ja hem vist a Levi-

Strauss, com és el cas de la patologia mental. En el cas de Levi-Strauss és associada 

amb la mitologia i en el cas de Franz Fanon es fa un atac frontal contra la noció de 

psicologia humana, que ha fet que la existència s’hagi reduït a unes poques realitats. És 

una crítica clara als valors ètics absoluts.   

…side by side with normal people who behave naturally in accordance with a 

human psychology, there are others who behave pathologically in accordance with 

an inhuman psychology. And it happens that the existence of men of this sort has 

determined a certain number of realities to the elimination of which I should like to 

contribute here.  22

Fanon critica la l’estereotipació que es fa de les persones negres des d’Europa. Els 

negres, des del seu punt de vista, volen abandonar aquesta imatge per a resultar part de 

la societat. Critica que es caigui en l’estereotip i també en l’assimilació per voler fugir de la 

imatge estereotipada que es fa de la persona.  

 it will be understood that the first impulse of the black man is to say no  to those 

who attempt to build a defi nition of him. It is understandable that the fi rst action of 

the black man is a reaction, and, since the Negro is appraised in terms of the extent 

of his assimilation, it is also understandable why the newcomer expresses himself 

only in French. It is because he wants to emphasize the rupture that has now 

occurred. He is incarnating a new type of man that he imposes on his associates 

and his family. And so his old mother can no longer understand him when he talks 

to her about his duds , the family’s crummy joint , the dump  . . . all of it, of course, 

tricked out with the appropriate accent.  23

 Ibid. pàg. 1921

 Ibid. pàg. 2022

 Ibid. pàg. 2423
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Per finalitzar, hem de destacar aquest autor per la seva lluita. L’autor deixa de banda les 

concepcions biològiques i es centra en la realitat colonial i en les persones que l’han patit 

a partir d’un anàlisi exhaustiu de la cultura i el llenguatge, que han portat la decadència 

als territoris i a les persones que els poblen. És un clara referència del pensament de 

Sartre, al qual cita diverses vegades dins el llibre i també té una clara influència marxista i 

contracultural. La lluita de classes, el constant enfrontament contra el model polític francès 

i la seva forma de remarcar la violència institucional és encara actual en moviments que 

refusen el model socialdemòcrata vigent. Tal com diu Jean Paul Sartre al final del seu 

prefaci de Los condenados de la tierra: 

Y al leer el último capítulo de Fanon uno se convence de que vale más ser un índigena 

en el peor momento de la desdicha que un ex colono. No es bueno que un funcionario 

de la policía se vea obligado a torturar diez horas diarias […] Al principio ustedes 

ignoraban, quiero creerlo, luego dudaron y ahora saben, pero siguen callados. Ocho 

años de silencio degradan. Y en vano: ahora el sol cegador de la tortura está en el 

cenit, alumbra todo el país; bajo esa luz ninguna risa suena bien […]. Basta 

actualmente que dos franceses se encuentren para que haya entre ellos un cadáver. Y 

cuando digo uno… Francia era antes el nombre de un país, hay que tener cuidado de 

que no sea, en 1961, el nombre de una neurosis.  

[…] En este momento estamos encadenados, humillados, enfermos de miedo: en lo 

más bajo. Felizmente esto no basta todavía a la aristocracia colonialista: no puede 

concluir su misión retardataria en Argelia sin colonizar primero a los franceses. […] Es 

el momento final de la dialéctica: ustedes condenan esa guerra, pero no se atreven 

todavía a declararse solidarios de los combatientes argelinos; no tengan miedo, los 

colonos y mercernarios los obligarán a dar este paso. Quizá entonces, acorralados 

contra la parede, liberarán ustedes por fin esa violencia nueva suscitada por los viejos 

crímenes rezumados. Pero eso, como suele decirse, es otra historia. La historia del 

hombre. Estoy seguro de que ya se acerca el momento en que nos uniremos a 

quienes la están haciendo.  24

La perfecta definició de Franz Fanon seria la d’un home que va viure de a prop la realitat 

colonial, ja que va néixer a La Martinica i posteriorment es va situar a l’extrema esquerra 

per escriure sobre la coacció, sobre la violència sobretot institucional que havien patit els 

 Prefaci de Jean Paul Sartre a FANON, Franz. Los condenados de la tierra. México D.F.: Fondo 24

de Cultura Económica, 1963. Pàgs. 28-29
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diferents indrets colonials. Gérard Chaliand a l’epíleg de Los condenados de la tierra el 

defineix perfectament com un poeta, com un profeta que clama en contra de la injustícia, 

que pretén canviar el món a través de paraules afilades en contra d’un sistema 

esclavitzador.  25

 Pròleg de Gérard Chaliand a FANON, Franz. Los condenados de la tierra. México D.F.: Fondo 25

de Cultura Económica, 1963. Pàg. 306
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3. ANTECEDENTS DEL CINEMA ETNOGRÀFIC (DZIGA VERTOV 

I ROBERT FLAHERTY) I DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPIS BÀSICS 

• ANTECEDENTS DEL CINEMA ETNOGRÀFIC 

Per plantejar el cinema etnogràfic que proposa Jean Rouch i plantejar els seus principis 

bàsics primer hem de veure els antecedents a través dels quals el cineasta i antropòleg 

legitima les seves produccions. Com bé explica Jean Rouch al seu article The Camera 

and Man, el cinema etnogràfic que ell desenvolupa es basa en dos autors principals. Per 

una banda ens trobem amb Robert Flaherty, i el seu documental Nanook, el esquimal 

(Nanook of the North, 1920); per una altra banda, i en un àmbit totalment diferent del de 

Flaherty, està Dziga Vertov, un documentalista rus que va viure durant la primer meitat del 

s. XX. Vertov va ser una figura molt influent durant la seva vida i, per a molts cineastes i 

documentalistes va ser considerat posteriorment com un dels pioners en el documental 

modern. 

At that point, our discipline was invented by two geniuses. One, Robert Flaherty, 

was a geographer-explorer who was doing ethnography without knowing it. The 

other, Dziga Vertov, was a futurist poet who was doing sociology, equally without 

knowing it. The two never met, but both craved cinema "reality." And ethnographers 

and sociologists who were inventing their new disciplines in the very midst of these 

two incredible observers had no contact with either of them. Yet it is to these two 

men that we owe everything that we are trying to do today.  26

El mateix Rouch destaca les característiques d’aquests dos autors, i que després ell 

assumirà i el caracteritzaràn durant la seva etapa africana. De Robert Flaherty destaca 

que va ser un geògraf explorador i de Vertov destaca que va ser un poeta futurista fent 

sociologia sense ni tals saber-ho. Potser per això Rouch s’anomena a ell mateix com a 

pioner, ja que tant els etnògrafs com els sociòlegs mai havien tingut contacte amb ells.  

 ROUCH, Jean. The Camera and Man a ROUCH, Jean. Ciné Ethnography. Minnesota: 26

University of Minnesota Press, 2003. Pàg. 32
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Un altre cineasta que podem destacar és John Grierson, màxim exponent del cinema 

social anglès que a través de reconèixer la diversitat d’allò real intenta apropar-se a les 

diferents realitats per a exposar-les. Com hem destacat abans en la introducció 

antropològica, durant aquesta època hi ha un canvi de mentalitat cap al reconeixement de 

diferents realitats, o com les nomenarà Levi-Strauss, cultures.  

Com a últim punt dins d’aquest apartat intentaré definir el cinema etnogràfic però ho faré 

des d’una vessant metodològica acadèmica i, per tant, crítica amb el cinema etnogràfic 

que feia Jean Rouch. Tot i així, els principals aspectes que posteriorment veurem ampliats 

en el punt dedicat a Jean Rouch ens donen una visió clara del que significa el cinema 

etnogràfic.  

Per a començar, i com a incís tecnològic, analitzaré l’impacte de la càmera de 16mm i la 

televisió en Jean Rouch i el seu cinema, ja que la tecnologia és una part que mai podem 

separar del cinema.  

•  EL FENÒMEN DE LA TELEVISIÓ I LA CÀMERA DE 16 mm 

Independentment dels corrents antropològics i de les influències cinematogràfiques 

anteriors a Rouch, hem de tenir en consideració les grans evolucions tecnològiques que hi 

va haver a la dècada dels 50, etapa en què Rouch començà la seva etapa africana. 

Un dels invents que va revolucionar el cinema és la càmera en color de 16mm. Tal com 

diu Peter Loizos, la nova càmera molt més lleugera primer comportava una gran llibertat 

de moviment respecte a la càmera de blanc i negre de cine-fotografia. Gràcies a aquesta 

càmera es pot diferenciar el primer pla del fons amb molta més facilitat i es poden realitzar 

plans molt més impactants. La pel·lícula fotogràfica també va evolucionar, ja que permetia 

filmar en llocs on abans era molt difícil fer-ho, sobretot interiors de cases i de cabanyes i 

també a llocs foscos com boscos, o fins i tot durant la nit . A aquests aspectes hem 27

d’afegir la captació del so gràcies a un magnetòfon connectat a la càmera que permet 

sincronitzar-lo amb la captació de la imatge. 

 LOIZOS, Peter. Innovation in ethnographic film, 1955-1985. Manchester: Manchester University 27

Press, 1993. Pàg. 11
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La televisió, a part de provocar un canvi sociològic que va marcar un punt d’inflexió dins la 

societat, va ser important perquè gràcies a ella la tecnologia va avançar cap a un model 

molt més simple i democràtic. És ja als anys 50 quan aquest canvi va començar a produir-

se i precisament la televisió va ser un dels canals de transmissió dels films etnogràfics 

com també va ser un factor clau per l’ús de la càmera més petita i fàcil de controlar amb 

molta més llibertat de moviments , tal com hem aclarit en el paràgraf anterior i que va 28

permetre a Jean Rouch introduir novetats que van generar una gran polèmica dins 

l’etnografia.  

Com el mateix Jean Rouch va afirmar i després d’introduir el gran pas que va suposar el 

canvi de la càmera de 35mm a 16mm, “From then on, things hapenned quickly. In 1951 

the first self-governing tape recorders appeared. Even though they had crack motors and 

weighed seventy pounds, they replaced a sound truck of several tons. Yet no one except a 

few anthropologists initiated themselves into the mania of these bizarre tools, which no 

professional in the film industry would even look at. And so a few ethnographers 

simultaneously made themselves director, cameraman, sound recordist, editor, an also 

producer. Curiously, Luc de Heusch, Ivan Polunin, Henri Brandt, John Marshall, and I 

realized that as by-product, we were inventing a new language. In summer of 1955 at the 

Venice Festival…”  29

• ROBERT FLAHERTY I NANOOK OF THE NORTH (1920-22) 

Robert Flaherty i el seu film Nanook of the north (Nanuk, el esquimal 1920-22) va suposar, 

segons Romà Gubern , el salt qualitatiu del cinema documental, que fins aquell moment 30

era geogràfic o científic i realitzat majoritàriament per anglesos. El cinema documental es 

limitava a ser un reproductor passiu de l’aparença de les coses. Amb Flaherty, el fet més 

important que canvia és que l’òptica es centra en l’ésser humà i en les seves obres 

trobem un material visual que construeix i articula un discurs amb sentit i intenció. Quan 

Rouch va veure aquell film quan era nen li va suposar una gran admiració. Va suposar un 

interés pel cinema documental que mai va abandonar.  

 BARO PINTO, Carmelo. Video a De la investigación audiovisual. coord: BUXÓ, Mº Jesús. 28

Barcelona: Proyecto A Ediciones. Kings Tree, S.L., 1999. Pàg. 85

 ROUCH, Jean. Op. Cit, (2003). Pàg. 3429

 GUBERN, Romà. Historia del cine vol. 2. Barcelona: Editorial Baber, S.A., 1989. Pàgs. 106-10730
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Rouch va destacar en el cineasta nord-americà sobretot una característica principal que 

va ser la base de la seva antropologia participativa. Flaherty pel documental va construir 

un laboratori de revelat a la Bahia de Hudson i va projectar les seves imatges a la tribu. 

Aquest procediment, al que Luc de Heusch va anomenar càmera participatòria, va ser un 

dels postulats del cinema que va defensar posteriorment Rouch. Aquest concepte es 

podria portar més enllà, i dir que gràcies a aquest mètode es completa el procés del 

cineasta dins la pretesa objectivitat.  

he had no idea that he was inventing, at that very instant, "participant 

observation" (a concept still used by ethnographers and sociologists fifty years 

later) and "feedback" (an idea with which we are just now clumsily experimenting).  31

La idea de feedback és bàsica en Rouch, ja que en el seu mètode es treballarà sempre a 

partir de la complicitat dels individus o les comunitats que protagonitzin les seves 

pel·lícules, tant durant el documental com posteriorment al muntatge. Un altre aspecte 

molt important de Flaherty i que també es veurà en Jean Rouch és que s’arriba a un 

intercanvi amb els subjectes filmats gràcies a una llarga convivència amb ells, arribant a 

una entesa que es veu reflectida en les seves obres.  32

Un altre concepte que convindria destacar, a més de la càmera participativa i el feedback 

és el terme de “non preconception”. Com passarà posteriorment el cinema fet per Jean 

Rouch, en Flaherty ens trobem amb un allunyament clar del cinema que es proposava des 

dels grans estudis. El terme, que podríem traduir com sense prejudici previ, s’articula a 

partir de l’absència d’opinions i actituds respecte als subjectes filmats i també, com abans 

comentàvem, com un allunyament del documentalisme anglès pel seu alt contingut 

propagandístic i del cinema americà, ja que segons la senyora Flaherty “estava feta per 

l’oficina de correus”.   33

 ROUCH, Jean. Op. Cit. (2003). Pàg. 3231

 GASPAR DE ALBA, Rosa Elena. Jean Rouch, el cine directo y la antropología visual. Disponible 32

a: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/3206/pdfs/96_98.pdf. [Consultat el 10 de Juliol de 
2015]

 MAMBER, Stephen. Cinema Verité: Definitions and Background a DDAA. Cinema Verité in 33

America, Cambridge, MA: MIT Press, 1976
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Per una altra banda, tal i com diu Marc Henri Piault, tot i que Flaherty s’apropa al cinema 

etnogràfic per aspectes com la duració del rodatge, la proximitat i la participació dels 

personatges, el realisme de les tècniques fins i tot en la seva posada en escena, la 

presència contextualitzadora de l’entorn material i natural i inclús control per part dels 

informadors de les imatges rodades, també ens trobem amb característiques que podrien 

oposar-se a la idea de cinema antropològic. Tal és el cas de la posada en escena, la 

selecció de les escenes i de l’entorn material i tècnic, dramatització abusiva, manipulació 

de les relacions socials, reconstitucions amagades, trucatge, interpretació tendenciosa i, 

per últim, l’etnocentrisme de la visió.  El director també rep la crítica d’Edgar Morin, que 34

defineix el seu cinema com una interiorització de la visió, que passa a ser imprecisa, 

afectiva i borrosa.  35

Tal com diu Stephen Mamber a l’article Cinema Verité: Definitions and Background , 36

podem pensar en Flaherty com l’home que millor va expressar la fe en l’observació 

oberta, sense prejudicis previs ni idees preconcebudes, que és al cor del cinema verité. 

Com Vertov, els seus mètodes s’extenen més enllà del cinema verité (i moltes vegades els 

contradiuen, especialment en l’àmbit de remostrar els fets), però hem de destacar el 

reconeixement i l’homenatge fet per la majoria de directors que han fet cinema verité al 

món. Flaherty podia dir de si mateix que primer era un explorador i després un artista, 

però rarament el film d’art ha estat tant a prop del món real.  

No es pot considerar un cineasta etnogràfic perquè encara veiem el paternalisme i 

l’etnocentrisme en la seva mirada, en la tria d’escenes i el tractament dels personatges 

retratats al film. Hi ha un exotisme que és inherent a l’època. Tot i tenir la intenció de 

tractar a Nanook i la seve família com a iguals, l’exotisme sempre marcarà la distància 

entre Flaherty i els personatges. Tot i així s’aproxima a un mètode en el que comencem a 

veure una interrogació recíproca, un intercanvi amb el subjecte filmat.  37

 HENRI PIAULT, Marc. Cine y Antropología, Madrid: Ediciones Cátedra, 2002. Pàg. 10034

 MORIN, Edgar. El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Ediciones Paidós, 2001. Pàg. 10235

 MAMBER, Stephen. Op. Cit. 197636

 MORIN, Edgar. El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Ediciones Paidós, 2001. Pàg. 12737
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• DZIGA VERTOV 

D’una altra banda trobem a Dziga Vertov i la seva concepció del "cinema-ull" (kino-glaz) 

per documentar la revolució socialista que estava esdevenint a Rússia en aquells 

moments. Ell considera la càmera com un ull mecànic, una extensió del cineasta. No vol 

drames literaris  i obre la porta a la nova concepció on tot fenomen es susceptible de ser 38

filmat.  

I’m a kino-eye, I am a builder. I have placed you, whom I’ve created today, in an 

extraordinary room which did not exist until jst now when I also created it. In this 

room there are twelve walls shot by me in various parts of the world. In bringing 

together shots of walls and details, I’ve managed to arrange them in an order that 

is pleasing and to construct with intervals, correctly, a film-phrase which is the 

room.  39

En aquest fragment ja podem apreciar la multiplicitat de punts de vista que abans 

estàvem destacant de la sociologia des dels temps de Durkheim, com també la teoria que 

és extreta de l’observació a través del mètode deductiu que ja avançava Durkheim i que 

Levi-Strauss va adoptar com a mètode fonamental de l’estructuralisme. També veiem la 

importància de l’edició en l’autor, ja que és una part fonamental del seu procés creatiu i 

aquesta part també la veurem reflectida en Rouch posteriorment.  

The kino-eye lives and moves in time and space; it gathers and records 

impressions in a manner wholly different from that of the human eye. The position 

of our bodies while observing or our perception of a certain number of features of a 

visual phenomenon in a given instant ar by no means obligatory limitations for the 

camera which, since it is perfected, perceives more and better.  

 Veiem a l’advertiment inicial de L’home i la càmera, on reivindica la seva voluntat a la pel·lícula 38

de fer un experiment en la comunicació cinematogràfica dels elements visibles sense intertítols, 
escenaris (es refereix a els creats a priori) i sense elements teatrals tals com els sets o els actors. 
Ell vol crear un llenguatge cinematogràfic que sigui totalment independent de la literatura i el 
teatre.  
Pel·lícula disponible a: http://www.zappinternet.com/video/VaScQukFag/Dziga+Vertov+-+The+man
+with+the+movie+camera+(1929)/, [consultada el 18 de Juliol de 2015]

 VERTOV, Dziga. Dziga Vertov: Articles, Adresses. Pàg.1739
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We cannot improve the making of our eyes, but we can endlessly perfect the 

camera.  40

La càmera, en aquest autor, agafa un paper encara més important que la visió. Es pot 

apreciar com la màquina apareix com una extensió més del cineasta i, d’aquesta manera, 

amb una clara intenció objectivadora dels fets filmats. La distància entre imatge i realitat, 

que trobem a la resta del cinema, serà un dels aspectes que també criticaran tant Rouch 

com Morin.  

L’últim aspecte que es podria destacar de Vertov i que està íntimament relacionat amb el 

de Kino-Eye és del Radio-Ear. El cineasta rus li va donar tanta importància a la imatge 

com al so, oferint-li molta importància a la sincronització. Jean Rouch en les seves 

produccions utilitzarà una veu en off de narrador. La importància de les evolucions 

tecnològiques serà cabdal dins el cinema etnogràfic.  

Vertov utilitzava la càmera a mode d’ull. En altres paraules, i després d’una primera fase 

on s’adona que hi ha una variació en els fets en el moment en que els subjectes filmats 

s’adonen que hi ha una càmera davant i pretendrà crear una posada en escena en la qual 

la subjectes tinguin la reacció que ell espera, hi ha un pas en la seva concepció del 

cinema a una segona fase on la càmera passa de ser condicionant a ser invisible al 

subjecte, creant una continuïtat amb la realitat filmada. Aquest aspecte el podem trobar 

prèviament també al cinema etnogràfic, quan la preocupació per l’efecte pertorbador de la 

càmera de cinema era molt més alta que respecte a l’efecte pertorbador del mateix 

observador. Caldria plantejar-se si, tot i estar sota el pretext de la etnologia, el mateix de 

fet de ser un observador extern no és ja un fet per si mateix suficientment rellevant.  41

- JOHN GRIERSON I EL CINEMA SOCIAL ANGLÈS 

En John Grierson trobarem una idea fonamental, que és la idea del testimoni. Va arrancar 

al 1929 amb Drifters, una pel·lícula que tracta sobre els pescadors escocesos 

d’arengades. El que veiem més rellevant d’aquest autor és primer el tema tractat, ja que 

s’allunya de la concepció comercial del cinema i es decanta, tot i ser un tema pintoresc, 

 Ibid. Pàg.1540

 HENRI PIAULT, Marc. Op. Cit., 2002. Pàg. 7741
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per no deixar de seguir la filosofia deconstructiva de la realitat que tenia el director i tots 

els seus col·laboradors. Per una altra banda, també trobem especial la manera d’apropar-

se; abans de rodar hi havia un treball previ amb els subjectes que havien de protagonitzar 

les imatges. Era una estratègia per a aconseguir la major naturalitat possible una vegada 

es feia el rodatge.  Posteriorment, i ja en el rodatge de la pel·lícula, no hi havia trama 

narrativa i el so era bàsic. No s’utilitzava música. 

En referència a Grierson, Jean Rouch, després de dir que el cinema fet a Àfrica posterior 

a 1950 no va tractar el tema de l’aculturació com devia, afirma que encara es veu com 

una assimilació del progrés la introducció de la cultura occidental. Tot i així, destaca la 

feina de Grierson i el seu equip a Àfrica de l’Est amb la pel·lícula Man of Africa (1953), 

que tracta sobre la rivalitat de els homes negres educats a la sabana i els pigmeus 

primitius del bosc. Els directors que hem analitzat abans de Grierson no tracten temes 

colonials, però Robert Flaherty i Dziga Vertov sí que els hem de situar dins el cinema 

documental i com a forta influència en Rouch.  

▪ EL CINEMA ETNOGRÀFIC: DEFINICIÓ DES DE LA CRÍTICA DE KARL 

G. HEIDER 

Una vegada presentats els aspectes més importants dels precedents del cinema de Jean 

Rouch, hauríem de tractar la qüestió de si existeix un cine etnogràfic des d’un punt de 

vista antropològic. Cal introduir, tal com apunta Elisenda Ardèvol, que el coneixement 

social que articulem a través de la narració fílmica té un clar interès com objecte d’estudi 

de la ciència antropològica. Partim de la definició de Brigard , que diu que totes les 42

pel·lícules poden considerar-se etnogràfiques pel seu contingut, la seva forma o per 

ambdós aspectes.  

En la nova concepció de cinema etnogràfic, dins la qual Jean Rouch va ser un dels 

pioners, hi ha un discurs que parteix de l’antropologia i d’un principi de no-història. Hi ha 

una intenció d’escriure la història, de construir-la. Partim d’una concepció de la captació 

de societats no industrials, d’una concepció d’objectivitat en el cinema etnogràfic segons 

la qual la càmera estava fixa i es pretenia que la realitat no es veiés afectada per una 

 Citada per ARDÈVOL, Elisenda a l’article Tendencias teóricas y metodológicas en el cine 42

etnográfico a DDAA. Imagen y cultura: Perspectivas del cine etnográfico. Granada: Diputación 
Provincial de Granada, 1995. Pàg. 12

#24



descontextualització formal, i caminem cap a la concepció de Rouch segons la qual els 

principis es transformen cercant, a partir de la capacitat d’invenció, la imaginació sobre el 

terreny per superar aquest pes objectual, per superar l’opacitat material i, eventualment, 

superar aquella primera finalitat de les màquines. En altres paraules, es passa de la 

voluntat de decomposar i immobilitzar el moviment per a comprendre’l millor i a accedir a 

la concepció de moviment com a articulació del temps i de l’espai.  La historiografia 43

posterior, com de seguida veurem, ha analitzat aquest moviment amb una perspectiva 

crítica, amb una visió que supera les antropologies estructuralistes i neomarxistes del 

discurs anticolonial. De la visió del cinema segons Jean Rouch, Edgar Morin i Chris 

Marker ens ocuparem en el següent apartat. 

L’etnografia neix a partir de les potències colonitzadores i es desenvolupa durant el s.XIX 

a partir dels científics socials. Veiem, tal i com es criticava tant a l’estructuralisme com al 

neomarxisme de Franz Fanon, una oposició radical a les teories evolucionistes. Hi ha una 

visió rupturista amb la concepció anterior que categoritzava per edats associades a 

l’assoliment de determinats hàbits socials com a mètode de creixement dins la societat. 

Associat a aquestes noves propostes de l’antropologia lligades a la descolonització, ens 

podem qüestionar que fa que un film sigui etnogràfic. 

Aquestes qüestions les planteja Karl G. Heider a Etnographic Film. Primer, aquest autor, 

ens diu que “todas las obras fílmicas pueden ser en última instáncia etnográficas: todas 

hablan de seres humanos. Incluso las películas que tratan sobre las nubes o los lagartos 

han sido realizadas por personas y por tanto nos dicen algo (nos informan) sobre la 

cultura de los individuos que las han producido y sobre los que los observan.”  Hi ha una 44

clara intenció de separar les regles etnogràfiques i la tècnica cinematogràfica. Com ja 

apuntàvem abans, tot i que parlem d’un moviment sorgit dins l’àmbit acadèmic amb una 

intenció clarament crítica amb colonialisme fruit de la descolonització i amb uns punts de 

partida dins l’antropologia, mai hem d’oblidar que estem parlant de cinema i el cinema té 

el seu propi llenguatge diferenciat de l’etnografia. L’etnografia com a tal funciona a partir 

de la recollida de dades d’una societat no industrialitzada, però amb el colonialisme les 

societats, com molt encertadament diu Fanon, han patit un procés de reeducació adaptant 

 HENRI PIAULT, Marc. Op. Cit., (2002). Pàg. 7743

 G. HEIDER, Karl. Hacia una definición de cine etnográfico a DDAA. Imagen y cultura: 44

Perspectivas del cine etnográfico. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1995. Pàg. 78
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altres models morals i culturals que els han portat a un desconcert i una confusió 

palpables en les seves manifestacions. Precisament una de les conseqüències del 

colonialisme es la que trobem en les interpretacions etnològiques, reconstruccions fetes 

com si fossin una història interpretada des del punt de vista evolutiu i sempre des d’una 

perspectiva etnocentrista. Això és el que ha fet mal a les diferents cultures analitzades. 

Hem passat d’una època on hi havia civilitzacions a una altra en la que existeix és un gran 

número de cultures. 

En Heider hi ha la voluntat de separar el llenguatge cinematogràfic de l’etnogràfic. El 

llenguatge cinematogràfic, per tal d’adoptar una postura etnogràfica, s’ha de relacionar 

obligatòriament amb el context de la realitat que està filmant. Les pel·lícules que tracten 

sobre la vida d’un personatge singular o filmen un aconteixement sense relacionar-ho 

amb el seu context cultural s’allunyarien també de la descripció etnogràfica. En aquest 

sentit, Jean Rouch intenta introduir un recurs contextualitzador a les seves realitzacions a 

través de la veu en off. Altres aspectes a considerar que critica Heider és l’exactitud i la 

veritat. En el fenomen apareix la variable de l’element estètic i també de la falsa sensació 

de continuïtat, ja que es pot distorsionar al procés d’edició una pel·lícula i no saber que 

està modificat i que no. El que està demanant Heider són preses llargues i sense 

fragmentar. Les preses llargues i sense fragmentar seran molt més adequades des de la 

perspectiva etnogràfica, tot i que no ho siguin des de les convencions artístiques 

cinematogràfiques. L’autor està dient als cineastes que han de renunciar a la seva 

voluntat artística, renunciar a donar la seva visió del fenomen filmat a partir de la forma, ja 

que el fenomen té forma per si mateix.  

És clara la voluntat a posteriori de separació de l’etnografia i l’antropologia com a àmbit 

acadèmic del cinema que, moltes vegades, i sempre segons Heider, no té la claredat ni 

l’objectiu de l’investigador o etnògraf que es dedica a prendre notes. L’autor defensa que 

tot i que el llenguatge escrit també pot tenir les seves formes de distorsionar, els recursos 

utilitzats per fer-ho estan molt més codificats i, a més, és més fàcil detectar-los que no pas 

al llenguatge cinematogràfic, que és molt més confús i dóna una visió molt més personal 

en el camp de l’etnografia. Hem analitzat el cinema etnogràfic des de la perspectiva de 

Heider per poder ara comparar les opinions de l’autor que té sobre cert cinema amb els 

escrits de Jean Rouch. Del que s’està discutint és de la noció d’objectivitat, de la voluntat 

d’objectivitat i com assolir-la, ja que Heider des d’una posició acadèmica on el terme 
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objectivitat agafa un significat molt diferent del que podem veure en Rouch. Entrem en 

una qüestió epistemològica al cap a i al fi.  
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4. EDGAR MORIN I CHRIS MARKER I ALAIN RESNAIS 

• EDGAR MORIN 

Edgar Morin és una figura important per introduir a Jean Rouch per la seva crítica al 

cinema i des de la sociologia del cinema. Ell basa la seva crítica en la constitució del 

cinema com àmbit apartat de la societat, ja que ha creat uns imaginaris i uns ideals que, 

en tant que influeixen en les persones, s’allunyen de la realitat social. 

L’autor critica amb duresa que el cinema es legitimi per haver creat un llenguatge propi a 

partir de l’allunyament de la realitat. Com veiem una vegada més i, tal com ho destacàvem 

al final de l’anterior apartat, veiem la voluntat de trobar l’objectivitat, allò real. 

Com ell mateix diu a El cine o el hombre imaginario: “Aquí comienza el misterio. A la 

inversa de la mayoría de los inventos, que se convierten en utensilios y se ordenan en 

cobertizos, el cinematógrafo escapa a esta suerte prosaica. El cine refleja la realidad, pero 

es también algo que se comunica con el sueño. Esto es lo que nos aseguran todos los 

testimonios; ellos constituyen el cine mismo, que no es nada sin sus espectadores. El cine 

no es la realidad porque así se diga. Si su irrealidad es ilusión, es evidente que esta 

ilusión es al menos su realidad. Pero al mismo tiempo sabemo que lo objetivo está 

despojado de subjetividad y que ningún fantasma va a turbar la mirada que fija a nivel de 

lo real”.   45

L’autor, desprès de fer un repàs de l’evolució del cinema fins als 1950 afirma, a partir de la 

axioma que ni es pot posar en l’àmbit científic, però tampoc en l’àmbit imaginari, ja que viu 

entre aquests dos, valora l’element clau del cinema, com ja remarcava en el fragment 

anterior de l’espectador. Hi ha una premissa clara, sempre es farà una valoració de les 

imatges projectades des de l’espectador i, per tant, des de persones condicionades o 

coaccionades. 

 MORIN, Edgar. El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Ediciones Paidós, 2001. Pàg. 1645
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Tal com diu Morin: “Un mismo movimiento aumenta correlativamente el valor subjetivo y la 

verdad objetiva de la imagen, hasta una <<objetividad-subjetividad>> extrema o 

alucinada”.  46

Així, i a partir del moviment objectiu-subjectiu, la imatge acaba agafant sentit, autonomia, 

per ella mateixa: “Cuanto más poderosa sea la necesidad objetiva, la imagen a la que se 

fija tiende más a proyectarse, alienarse, objetivarse alucinarse y a fetichizarse (verbos que 

jalonan el proceso), y esta imagen, aunque aparentemente objetiva y porque es 

aparentemente objetiva, sienta más esta necesidad hasta adquirir un carácter 

surrealista”.   47

  

Aborda la seva obra com un anàlisi de la concepció mitològica del cine. El cine arriba a 

ser on l’home projecta els seus desitjos i temors, com també la dolentia i la bondat, el seu 

<<super-jo>> i el seu <<jo>>. En aquesta interpretació psicològica del cinema com a 

mirall veiem clares influències freudianes i també la concepció de mite que Levi-Strauss 

trasllada als pobles colonitzats. El mite és un medi, és la cristalització d’una tradició 

anterior que ha anat arrelant dins un sistema social.  

D’aquesta manera i tal com conclou l’autor al parlar de la imatge irreal, “El mundo irreal de 

los dobles es una grandiosa imagen de la vida a tras de tierra. El mundo de las imágenes 

desdobla sin cesar la vida. La imagen y el doble se modelan recíprocamente.”  48

L’autor fa una diferenciació entre la subjectivitat i l’objectivitat en el fet cinematogràfic. La 

subjectivitat està supeditada a un màgia, on el doble es materialitza a partir de la metàfora 

i l’analogia. Posteriorment a aquest procés, que conclou amb la transferència, hi ha un 

procés de l’ànima, un procés a partir de la projecció, de la identificació i de la transferència 

que deforma la realitat. El procés de projecció i identificació el podem denominar també 

com a participació afectiva: “La participación afectiva acerca consigo una magia residual 

(aún no interiorizada totalmente), una magia renaciente (provocada por la exaltación 

 Ibid. Pàg. 3046

 Ibid. Pàg. 3147

 Ibid. Pàg. 3548
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afectiva), una profundidad de vida subjetiva…” . La projecció-identificació està present 49

dins del cor del cinema en la mesura que puguem identificar les imatges de la pantalla 

amb allò real. L’evolució del cinema, que va comportar que es passés de la 

descomposició del moviment a una creació d’imatges autònomes d’allò real i amb 

significat per elles mateixes: “La realidad atenuada de la imagen vale más que la falta de 

realidad, cuando el cinematógrafo, ofrece, como decía Meliès: <<el mundo al alcance de 

la mano>>. Las capitales extranjeras, los continentes desconocidos y exóticos, los ritos y 

costumbres raros suscitan, tal vez con rebaja, las participaciones cósmicas que sería más 

agradable vivir prácticamente —viajando—, pero que en la práctica están fuera de nuestro 

alcance.>>”  50

Morin critica la concepció d’ànima, que podríem assimilar als conceptes en la sociologia 

de Durkheim. Primer, l’autor diu que és aquella zona imprecisa del psiquisme en estat 

naixent, en estat transformable; aquesta embriogènesi mental en la que tot allò que és 

diferent es confon. L’autor afirma que l’ànima ha arribat un moment en què ha deixat de 

ser un lloc de desenvolupament per passar a ser un refugi. Ha arribat un moment que al 

voler erigir-se com a realitat autònoma es destrueix. (clara crítica als conceptes absoluts i 

immanents).  Com a conclusió, podem acabar dient que el psiquisme del cinema és, 51

simplement, el nostre psiquisme.  

A la pregunta de si el cinema té ànima, podem dir que l’ànima ha deixat de ser exaltació i 

obertura per a convertir-se en el jardí tancat dels plaers interiors. Segons Morin, al 

cinema, igual que passa al nostre món, s’han tergiversat les emocions. 

Després de criticar la subjectivitat que impera al cinema, tracta el tema de l’objectivitat. 

Lliga el concepte d’objectivitat a la capacitat de poder produir participacions afectives a 

través de les formes aparents presentades amb l’escala adequada i la seva forma 

racional. Veiem que trasllada la importància dels conceptes a les coses, tal com feia Emile 

Durkheim i farà contemporàneament Claude Levi-Strauss: “Así, una percepción sin 

 Ibid. Pàg. 8549

 A part d’insistir en la realitat paral·lela del fenòmen cinematogràfic, l’autor esmenta la visió 50

exòtica, que precisament critiquen tant Levi-Strauss com Fanon. Rouch, també s’oposa a aquesta 
visió exòtica i idealitzada (MORIN, 2001: 88)

 MORIN, Edgar. Op. Cit., (2001) Pàg. 10151
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desfallecimiento confiere imperturbáblemente a un baratillo de engañabobos, aunque 

fieles siempre a las formas aparentes, la sustancia, el cuerpo, la identidad racional, la 

objetividad práctica”.  52

Edgar Morin, després de parlar tant de la part objectiva com subjectiva que entren en joc 

a l’hora d’analitzar el procés cinematogràfic a partir de les vessants objectives i 

subjectives i de remarcar la passivitat de l’espectador davant el film a la sala de cinema, 

acaba per definir el cinema: “El cine es, pues, el mundo, pero medio asimilado por el 

espíritu humano. Es el espíritu humano, pero proyectado activamente en el mundo, en su 

trabajo de elaboración y de transformación de cambio y asimilación. Su doble y sincrética 

naturaleza, desvela su esencia secreta: es decir, la función y funcionamiento del espíritu 

humano en el mundo.”  53

Ell proposa una crítica del cinema anterior des de l’antropologia d'allò imaginari, 

desvinculant el cinema de l’evolució de l’ull humà i vinculant-ho a l’evolució del super-jo, 

allò que et condiciona i que et coacciona. A l’última pàgina del llibre podem veure una 

síntesi del que ens ha mostrat l’autor durant l’obra. El somni, la màgia del cinema, ha 

passat de ser un concepte, un terme evolucionista associat a l’evolució de l’ull i la 

tecnologia  a ser analitzat a partir d’una estructura, un mètode, i suportant la teoria sobre 

el context històric de l’imaginari col·lectiu: “Al fin, por primera vez, mediante la máquina, a 

su semejanza, nuestros sueños son proyectados y objetivados. Son fabricados 

industrialmente, compartidos colectivamente.”  54

Per últim, i com a crítica, trobem la opinió de Lucien Goldman, que opina que tant Rouch 

com Morin, que van col·laborar a la pel·lícula Chronique d’un eté (1961) el que fan és 

agafar trossos de la realitat, visions parcials tot i que la seva intenció és fer una 

investigació sociològica. Les investigacions sociològiques es caracteritzen per tenir una 

conclusió que englobi estructures molt més riques i complexes. Tot i així, i preveient això, 

van utilitzar persones que coneixien prou bé i van substituir el típic qüestionari sociològic 

per un diàlegs entre els diferents personatges. Tot i així, no hi ha comunicació amb el 

receptor. L’espectador tot i estar familiaritzat amb la majoria dels missatges de la cultura i 

 Ibid. Pàg. 11152

 Ibid. Pàg. 18253

 Ibid. Pàg. 19354
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la pseudo-cultura contemporània, no pot prendre consciència del mateix.  Aquest aspecte 55

l’intenta solucionar Jean Rouch a través de l’etnografia participativa. 

Rouch, seguint el fil de Marker, diu: “Car la seule manière possible pour moi d’aborder la 

fiction c’est de la traiter commer je pense savoir traiter la realité. Ma règle d’or est le 

<<take one>>, une seule prise de vue par plan, et le tournage dans l’ordre de l’historie. 

L’inspiration alors mouvements, c’est aussi aux acteurs qui inventent une action qu’ils ne 

connaissent pas encore, des dialogues qui naissent de la réplique précedente.  C’est dire 

si le climat, l’humeur, et les caprices de ce petit diable capricieux que j’apelle <<la grâce>> 

jouent un rôle essentiel dans cette réaction et cette interréaction qui ne saurait être 

qu’irréversible”.  56

• CHRIS MARKER I ALAIN RESNAIS: LES ESTATUES MEURENT AUSSI 

De Chris Marker únicament analitzarem la seva obra feta entre 1950 i el 1960, ja que 

coincideix en el temps i amb alguns aspectes amb el cinema que farà Jean Rouch durant 

la seva etapa africana. Amb Morin, Rouch coincideix en rebutjar el cinema com a 

espectacle que fa fora a l’espectador utilitzant jocs intel·lectuals i d’erudició desbordant. 

Ell, que ja havia estat vinculat a moviments de cultura popular als anys 40 intenta que el 

cinema sigui un espai de diàleg i comunicació, un espai en què l’espectador no tingui el 

paper passiu que té al cinema on els conceptes han desbordat la realitat per crear una 

realitat paral·lela.  

D’aquesta manera, podem relacionar aquesta ideologia pròxima al neomarxisme i present 

a l’època amb la pel·lícula que més ens interessa. Podríem analitzar més exemples, però 

ja que estem tractant l’etapa africana de Rouch, analitzarem el contingut de Les statues 

meurent aussi. El missatge és anàleg a l’obra de Franz Fanon, i es parteix d’una òptica 

anticolonialista molt més radical amb la ideologia occidental. Representarà un missatge en 

contra el colonialisme i sobre la violència cultural exercida pels blancs sobre la cultura 

africana. L’obra està feta en col·laboració amb Alain Resnais, director molt prolífic en el 

 GOLDMAN, Lucien. “Thoughts on Chronique d’un été” a DDAA. Anthropology-Reality-Cinema. 55

Londres: British Film Institute, 1979. Pàgs. 64-66

 Conclusió de Jean Rouch a Jean Rouch: une rétrospective. París: Ministère des Affaires 56

Estrangères — Animation Auvio-visuelle, 1981. Pàg. 32
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nou cinema francès que està naixent en aquells anys i com a encàrrec de la revista 

Présence Africaine.  57

Esta era África en el siglo 11, en el 12, en el 15, en el 17. Época tras época, mientras 

su forma se expandía, África ya era tiempo de enigmas. El negro ya era el color del 

pecado. Historias de viajeros hablaban de monstruos, llamas, apariciones diabólicas. 

Los blancos ya proyectaban en los negros sus propios demonios como una forma de 

salir de ellos. Y aún así, al superar desiertos y bosques, que él creía que colindaban 

con el reino de Satán, el viajero descubrió naciones, palacios.  58

En aquest fragment podem veure també la voluntat de criticar la història i la ciència com a 

fonament de la construcció de la mirada occidental. Ja sigui a l’estructuralisme de Levi-

Strauss, al neomarxisme de Franz Fanon o des de la crítica al cinema com espectacle i 

realitat autònoma que ens fa Edgar Morin, hi ha una intenció de desmuntar la construcció 

que fins a aquells moments s’havia erigit com a única i vertadera. En aquest sentit, també 

veiem una crítica al positivisme i a la institució museística, ja que l’únic que fa és redefinir 

un objecte segons uns altres paràmetres, els descontextualitza per donar sentit a la versió 

occidental.  

Les pel·lícules de Marker es caracteritzen per eliminar l’espai temporal real i crear un 

espai temporal fictici a través del muntatge, que és l’aspecte a partir del qual reconstrueix 

els fets i crea un manifest present a les seves produccions. Se’l pot definir com un 

precursor del cinema postmodern.  En quant al mètode veiem que s’allunya molt de la del 

cinema etnogràfic, tot i que no podríem classificar a Les statues meurent aussi com a 

cinema etnogràfic, sinó directament com a un documental anticolonialista. Va estar 

censurat fins el 1962, quan finalment es va poder projectar a França. Això ens pot donar 

una idea de la radicalitat del missatge i que és el que principalment ens interessa d’aquest 

autor, el contingut ideològic. Rouch, tot i no compartir la noció de cinema d’aquest director, 

també utilitzarà un missatge anticolonialista a Moi un noir (1958) i, prèviament a la 

realització de Les statues meurent aussi, a la seva pel·lícula Les maitres fous (1954) a 

partir dels seus comentaris en off i la gran simbologia que amaguen les seves presses. En 

Rouch també veurem muntatge i serà un cinema que donarà una visió molt personal, no 

 ORTEGA, Maria Luisa, WEINRICHTER, Antonio. Itinerarios y Bifurcaciones en DDAA. Mystère 57

Marker: Pasajes en la obra de Chris Marker. Madrid: T&B Editores, 2006. Pàg. 17
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serà etnogràfic des del punt de vista de la crítica a partir de la qual hem definit el cinema 

etnogràfic, però tot i així no serà un cinema tant trencador com el de Marker a nivell 

formal.  

D’aquesta manera podem concloure que, tot i no fer els mateixos tipus de films, tant 

Rouch com Marker i Resnais tenen en comú l’ús del muntatge, la veu del director com a 

narrador i, tot i que sigui puntualment en Rouch, l’ús del muntatge discontinu. Tant un com 

l’altre formen un missatge global creant un significat que no seria possible sense la relació 

entre aquests elements. La voluntat assagística del director es fa a través de la mediació 

tecnològica.  59

 CATALÀ, Josep Maria. La forma ensayo en Marker a DDAA. Mystère Marker: Pasajes en la 59
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5. JEAN ROUCH: L’ETAPA AFRICANA 

Després de presentar els antecedents antropològics, el cinema etnogràfic, els diferents 

antecedents que l’influeixen i la crítica d’Edgar Morin i de Chris Marker, parlarem de l’autor 

que ens concern, Jean Rouch. Per a fer-ho l’abordarem a partir de les entrevistes que va 

concedir i partirem de dues pel·lícues, Les Maîtres fous (1955) i Moi, un noir (1958), que 

formen part de les quatre més importants que conformen l’etapa africana. Els altres dos 

films són, Le Chase au lion à l’arc (1957-64), i La Pyramide humaine (1959). 

• ANYS DE FORMACIÓ: LA METÀFORA DEL PONT 

Per parlar de Jean Rouch primer hauríem d’introduir la seva activitat anterior. Ell, ja des 

del 1930, quan encara era un adolescent, ja estava vinculat amb el món de l’art, primer 

amb el corrent surrealista amb epicentre a París. El seu vincle amb l’art provenia per part 

de la seva mare i el seu cosí, ambdós pintors. Per una altra banda, hi havia la influència 

paterna, que el va portar a estudiar la enginyeria de ponts i camins. Ell va intentar entra a 

l’Ecole Normale Supérieure per estudiar art i filosofia, però, finalment, va suspendre 

l’exàmen per entrar i va acabar estudiant enginyeria al 1937. Rouch va descriure Ponts et 

Chausées com a una escola de fantasia. Posteriorment el seu cinema estaria enfocat cap 

a crear ponts entre l’art amb la tècnica en el cinema etnogràfic. 

Va ser precisament durant aquell curs del 1937-38 quan a Jean Rouch se li van obrir 

moltes portes gràcies, també, al College de Sociologie, obert al 1937 per personalitats del 

moviment surrealista (George Bataille, Michel Leiris i Roger Callois) i també gràcies a la 

creació del Musée de l’Homme, l’any 38. Va ser allà on Marcel Griaule i els seus amics 

van crear una sala de cinema que va ser la primera sala de cinema en un museu. Per 

Rouch va resultar tota una revelació, ja que va poder gaudir de cinema antropològic, 

cinema que ell nomenaria posteriorment ciné-ethnography. Un altre factor a tenir en 

consideració és la inauguració de la Cinémattheque Française al 1938. Paul Rivet, el 

director del Musée de l’Homme, va suggerir que s’instal·lés al costat del museu. 

Precisament al 1938, es va convidar a Robert Flaherty a que presentés el seus films 

Nanook, el esquimal i Moana (1926) a la Cinématheque Française, que va ser el 

desencadenant de l’interés de Jean Rouch en l’antropologia tal com relata Paul Stoller. 
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Durant la ressistència francesa a l’ofensiva nazi el cineasta va estar destruint els ponts al 

sud-oest de França, fet que va resultar tot un exercici de fantasia. Ja durant l’ocupació 

nazi (1940-1941) Ponts et Chausées va donar permís als alumnes per agafar 

assignatures optatives sense importar com estaven d’allunyades de l’àmbit de la 

enginyeria i Jean Rouch va aprofitar aquest fet per a inscriure’s a un curs que feia Macel 

Griaule sobre Etiopia, arrel del seu gran interès per l’antropologia i la sociologia: “Dans le 

cours que Marcel Griaule donnait en 1941 en Musée de l’Homme, il avaut un mot 

magique: la falaise de Bandiagar. Cette falaise était associée aux masques Dogons qui 

avaient délenché toute una fièvre artistique dans les années 1930.”  Va ser en aquells 60

anys quan també va conèixer les fotografies de Germaine Dieterlen sobre els Acantilats 

de Bandigara dels Dogón. La situació a París es feia insostenible i, a l’any 1941, a través 

del ministeri de Travaux Publics, va anar a treballar com enginyer a Niger. 

• TREBALLANT A NIGER I ÀFRICA: INTERÉS PER L’ANTROPOLOGIA 

A Niger i posteriorment a Dakar veiem a Rouch que, al contrari que molts altres 

occidentals, s’interessa des del punt vista antropològic per la vida i els rituals dels 

africans, especialment pels rituals on s’entrava en estat de trànsit, molt important a la 

religió Songhay. Es pot dir que hi va haver una evolució des del menyspreu que va sentir 

al començament pel racisme que sentia per part dels seus obrers, a un interès per la 

cultura. Però en aquests començaments sobretot s’ha de destacar la influència surrealista 

i freudiana que inevitablement formava part de la seva tradició artística. Així doncs, el mite 

i el ritual serà molt important en Rouch sobretot en aquests primers anys i que durant 

l’etapa africana del 1950 a 1960 estarà present.  

Precisament el seu treball com a etnògraf que va donar lloc al ciné-ethnography va 

començar al juliol de 1942, quan Rouch, després de que fos testimoni d’un ritual de 

possessió, va prendre notes del ritual i les va enviar a Marcel Griaule, qui li va demanar al 

cap d’uns dies que recollís i investigués tots els rituals possibles. Gràcies al seu treball 

antropològic es va salvar d’anar a un camp de concentració. Va haver de deixar Níger i 

traslladar-se a Dakar per petició del seu cap, que confluïa amb la ideologia del mariscal 

Petain, al contrari que Rouch, que estava més a prop de Gaulle. A Dakar també va tenir 

 Fragment d’una entrevista feta Enrico Fulchignoni a Jean Rouch a Jean Rouch: une 60
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problemes, ja que el govern de Petain el volia portar a un camp de concentració, però les 

seves investigacions etnogràfiques el van salvar.  

Entre les seves estades a Àfrica, trobem períodes on torna a París. Un d’ells, entre 1945 i 

el 1946, es matricula al curs de Marcel Griaule a l’Institut de Géographie. Aconsegueix el 

certificat d’antropologia i posteriorment també aconsegueix certificats en psicologia, 

sociologia i en història de l’art. Tot i així, es troba desbordat pel moviment filosòfic 

existencialista i els canvis artístics que s’estan produint en aquells anys, així que des del 

1946 fins al 1947 decideix crear un col·lectiu de periodistes amb els seus amics, ´Jean 

Perjean”, i es dediquen a fer articles sobre el seu viatge a Níger. Va ser durant aquest 

viatge quan, precisament, va tenir la seva primera oportunitat de filmar la caça de 

l’hipopòtam que estava organitzant el cap suprem local. En aquesta filmació veiem la 

versió més primigènia del cinema verité. Va suposar un gran pas a la seva carrera quan 

va exposar el material al Musée de l’Homme al 1947.  

La seva postura és molt crítica amb el govern francès de Vichy, com podem veure en 

aquest fragment: “In the summer of ’45 some angry young people found themselves back 

in Paris, deciding that they would have nothing to do with their own society, for whom they 

had sacrificed their friends and their youth. Among them, Jean Sauvy, Pierre Ponty and I 

decided to abandon the engineering profession. (How we can forget the welcoming of our 

comrades who stayed in occupied France in 1940 and who considered us crazies and 

outlaws— “How are you going to catch up on lost time?” they said). Instead we would 

prepare graduate philosophy degrees at the Sorbonne, go down the Niger in canoe, and 

live and do collective journalism under de name of Jean Pierjean. And in all this pitiful 

intellecutal mess of the winter of ’45 to ’46, it seemed that only Griaule’s damned  team 61

had something to bring us, something we could learn from.”  62

Rouch, una vegada més, i després d’una estada a París, va tornar a Níger, on, gràcies a 

una beca del Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), va poder realitzar una 

tesi acadèmica: La religió et la magie Songhay. Justament va ser en aquest període que 

va realitzar tres pel·lícules: Les magiciens de Wanzerbe, La circoncision, Initiation à la 

 Hi ha una actitud molt ofensiva respecte Griaule en l’etnografia anterior, com podem veure en la 61

utilització de la paraula "damned", que es traduiria, coloquialment com a maleït. 

 ROUCH, Jean. The mad fox and the pale master a ROUCH, Jean. Ciné Ethnography. 62
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danse des possédes. L’autor descarta la teoria de deixar fora el cinema de l’etnografia, 

una teoria revolucionària, i opta per una etnografia participativa. Rouch havia donat el pas 

clau, havia abandonat la concepció de turista, de persona que té un interès superficial per 

les altres cultures i havia esdevingut en un viatger, algú que documenta a través d’un llarg 

període de temps allò que ell observa a través de les notes i de les pel·lícules. En el seu 

cas, però, ell creia que la càmera obria tantes opcions com si agafés notes mentre 

observava els fets, que era el procediment habitual de l’etnografia.  

Per últim, des del 1948 i fins al 1952, Rouch va formar part del moviment d’avantguarda 

del cinema francès, entre els quals es trobaven les personalitats tant influents de Jean 

Cocteau i Henri Langlois i també va treballar en tres projectes cinematogràfics amb Roger 

Rosfelder a través d’una proposta de Griaule.  Al 1954 va tornar una altra vegada a 63

Ayoru, on va projectar Bataille sur le grand fleuve (1951). El fet que les persones filmades 

interactuessin amb una pel·lícula que tractava sobre ells mateixos, que s’endinsessin en 

el llenguatge cinematogràfic, va fer que els personatges tinguessin consciència del que 

estaven veient i que tinguessin capacitat per criticar-ho. També va ser un punt d’inflexió 

clau dins la trajectòria de Rouch, que va comprendre que tot i que havia viscut entre 

comunitats, mai havia fet participar als membres dins la seva activitat, mostrant-se davant 

d’ells com a un ésser estrany, diferent a tots ells. D’aquesta manera va néixer el cinema 

participatiu, un cinema en què l’etnografia passava a ser un projecte comú, un concepte 

que ja vam veure en Robert Flaherty: “Dans ce film j’ai employé pour la première fois la 

technique de la <<caméra participante>> de Flaherty; motrer aux chausseurs 

d’hippopotames leurs propres images. Ce film m’a poussé dans le même voie quand j’ai 

réalisé en 1954, Jaguar et Les Maîtres Fous.”  L’autor, d’aquesta manera contesta al 64

perquè de la represa de la pel·lícula un cop passat el 1951, ja que va resultar tant 

extranya, aliena als espectadors africans, que va provocar un replantejament dels 

principis cinematogràfics de l’autor. La música d’acompanyament, per exemple, la va 

suprimir a partir d’aquell moment.  

 Va col·laborar en pel·lícules on es gravava so real, com ja hem comentat als avenços 63

tecnològics: Cimetière dans la falaise, Bataille sur le grand fleuve i Les hommes qui font la pluie 
(1947-1948)
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Segons David Bate, el cinema de Rouch es diferencia del mètode per al cinema etnogràfic 

que va introduir Griaule en diversos aspectes. Un dels aspectes claus, i que estem 

comentant constantment, és la seva influència surrealista. Rouch opta per una implicació 

subjectiva. Accepta que no hi ha objectivitat i intenta construir pel·lícules com a recerca 

pràctica, buscant un mètode d’entendre la realitat a través de la construcció de les 

imatges. Un altre aspecte que s’allunya de la concepció de Griaule és la veu subjectiva, 

que la veurem utilitzada i serà una eina d’anàlisi molt important per entendre el discurs del 

cineasta i també ens trobem amb un ús de la càmera molt més dinàmic que el mètode 

que proposava Griaule. El moviment de càmera serà bàsic per entendre la seva noció de 

cinema i trànsit. L’etnografia de Griaule, amb un pes de la tradició anterior, intentava 

mostrar a l’altre com a familia. Rouch, en canvi, obre una via que es situa entre la tradició 

surrealista i l’etnografia.   65

A més, cal destacar que hi ha un canvi bàsic en l’antropologia al 1950 gràcies al 

reclutament d’antropòlegs per part del Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), 

que va suposar que molts dels primers antropòlegs francesos que havien migrat a altres 

professions aconseguissin un status dins el món de les ciències socials.  66

• ELS FILMS ETNOGRÀFICS 

Després de veure una crítica del cinema etnogràfic feta per Karl Gustav Heider  67

presentarem arguments de per què hauríem de plantejar el cinema de Jean Rouch com 

etnogràfic i en un pla superior com una arma política sense renunciar a la noció surrealista 

de joc i transformació del món.  

Rouch, en la seva retrospectiva, es defensa davant els que critiquen la seva concepció de 

cine etnogràfic: “J’en suis actuellement là ces réflexions sur mon rôle de preneur de 

<<doubles>> de mangeur puis de montreur de <<reflets>>, mais je sais qu’il s’agit là 

d’une recherche qui peut éclairer pertinentment les relations singulières de l’ethnographe 

 BATES, David. Surrealism, Ethnography and the Photographic Image a DDAA. Building Bridges: 65

The Cinema of Jean Rouch. Londres: Wallflower Press, 2007. Pàgs. 196-197

 STOLLER, Paul. The cinematic griot: The Ethnography of Jean Rouch. Chicago: The University 66

of Chicago Press, 1992. Pàgs. 23-43

 Antropòleg i expert en antropologia que defensa la categorització de etnografia com a gradual i 67

no com un concepte globalitzador d’un estil concret. 
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et de l’ethnographié. Il ne m’est guère possible d’etablir maintenant la théorie songhay de 

la personne du cinéaste mais je tenterai d’en dessiner le profil au cours de films ultérieurs 

avec les Zima, les Sorko, les Sohantye qui collaborent depuis plus de trente ans à mes 

recherches.  

Tout ce que je peux dire aujourd’hui, c’est que sur le terrain, le simple observateur se 

modifie, il n’est plus, quand il travaille, celui qui saluait les anciens à l’orée du village; pour 

reprendre la terminologie vertovienne, il <<ciné-ethno-regarde>>, il <<cine-ethno-

observe>>, il <<ciné-ethno-pense>>; ceux qu’il a en face de lui se habituel, ils <<ethno-

montrent>>, ild <<ethno-parlent>>, a la límite, il <<ethno-present>>, a la limite encore, ils 

font des <<ethno-rituels>>… 

C’est ce <<cine-dialogué>> permanent qui me paraît l’un des biais intéressants de la 

démarche ethnographique aujourd’hui: la connaissance n’est plus un secret volé, dévore 

ensuite dans les temples occidentaux de la connaissance, elle est le résultat d’une quête 

sans fin où ethnographiés et etnographes s’engagent sur un chemin que certains d’entre 

nou appellent déjà <<l’anthropologic partagée>>”.  68

Segons Réda Bensmaïa al seu article A cinema of cruelty , Jean Rouch està interessat 69

en la tecnologia per les enormes possibilitats que li dona a l’hora de representar la realitat. 

Ell assimila el bolígraf a l’etnògraf. Fuig de l’anterior concepció del cinema etnogràfic com 

a observació d’una succesió de fets que, finalment, no representa una similitud estructural 

amb un mateix. El concepte d’objectivitat està molt present, ja que persones com Gustav 

Heider defensen que el mètode d’objectivitat que presenta el grau més alt dins l’escala 

etnogràfica és la de mostrar el subjecte dins el context, mentre que Rouch aposta per una 

càmera en constant moviment i utilitzant habitualment la fimació dels rostres i els cossos 

com element autònom. Clar que Heider defensa l’antropologia visual, mentre que Rouch 

fa cinema etnogràfic. La diferenciació està clarament marcada, ja que Heider no utilitza la 

paraula cinema i Rouch si. Com molts altres, i gràcies en part també a la sociologia del 

cinema, gent com Rouch es van adonar que el cinema tenia un llenguatge propi i que es 

podia enfocar cap a altres usos a part de formar imatges per a plaer de l’espectador 

 Fragment d’una entrevista feta Enrico Fulchignoni a Jean Rouch a Jean Rouch: une 68
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passiu i coaccionat. El fet que es compari el cinema amb l’escriptura és un intent clar de 

legitimar el cinema com a llenguatge, com a eina que, en aquest cas concret pot ajudar a 

donar una nova visió de la realitat colonial.  

Rouch, en l’entrevista feta per Fulchignoni ens defineix el seu cinema: “Je considère que 

dans le cinéma que nous faisons, qu’on a appelé a <<cinéma vérité>> en homenage à 

Dziga Vertov, que l’on appelé le <<cinéma direct>>, le <<cinéma vivant>>, ce que l’on 

voudra, <<la caméra de contact>>, que dans ce cinema-là, il y a tout d’un coup ces 

moments privilégiés que tu sens toi dans ton viseur. Et pour moi, le deuxième moment, qui 

est le moment de vérité, c’est devant le petit écran s’arrête, revient en arrère et re-garde. 

Je sais que la monteuse se pose le même question que je me suis posée dans le viseur 

de ma caméra, je sais que ça marche et qu’on peut aller de l’avant. Par contre, s’il n’y a 

aucune réaction, c’est raté: la grâce n’était pas là; la ciné-transe était una fausse ciné-

transe et Dionysos était allé promener ses gambades ailleurs.”  El trànsit, el mite, ha de 70

ser una experiència compartida tant per les persones que actuen dins la pel·lícula, ja que 

al cap i a la fi estan representant la seva pròpia experiència, com per les persones, el 

públic, que davant l’observació dels fets, han de tenir una reacció, els hi ha de provocar 

un estímul dins seu. 

En la seva intenció de transformar el cinema hi ha un problema fonamental que serà molt 

difícil de conciliar: el seu cinema reacciona contra el cinema fet anteriorment, es pot 

qualificar així com a una representació subversiva, però, tot i així, mai acaba de renunciar 

a la concepció anterior, ja que el seu punt de partida, que és l’antropologia, és d’on neix el 

seu cinema. Aquest és un problema comú en molts artistes, que mai acaben de trencar 

amb la realitat anterior. Tot i així, el seu cinema va suposar una revolució de la visió 

colonial, ja que va abandonar la forma de representar anterior per prendre part dintre 

d’una concepció conspiratòria, on, tal com veiem per exemple amb Alain Resnais o Chris 

Marker, hi ha un atac als elements de la nova societat a través del cinema. Es pot veure 

com un cineasta que encara porta la visió d’exotisme a sobre, com una càrrega que ha de 

suportar per tota la tradició antropològica anterior, però també com a un personatge que a 

través de la llarga convivència amb els subjectes de la investigació crea una visió 

personal però influida per la seva convivència, però, això sí, sempre subjectiva.  

 Ibid. Pàg. 1070
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Réda Besmaïa defensa que el cinema de Jean Rouch està ben enfocat perquè, no com 

els films anteriors, accepta el colonialisme com un factor bàsic i, a més, ensenyant els 

horribles efectes que el colonialisme havia produit i seguia produint arreu dels territoris 

colonitzats. D’aquesta manera, ara ja no hi ha una visió ingènua i isolada de les societats 

filmades, sinó associacions i la crítica directa al sistema colonial i occidental. 

L’autor també fa un alegat en favor de Rouch i en contra de les crítiques rebudes, ja que 

segons Besmaïa, parteixen d’un punt de partida equivocat. Segons ell, s’hauria d’evitar fer 

l’anàlisi de Rouch a partir de principis que són aliens al director. Així, analitza les tres 

grans crítiques que es fan a la seva obra: l’ambigüitat de la seva obra una vegada ha 

canviat el treball de camp per l’etnologia barata o “shared anthropology”, l’acusació per 

part dels africans de mostrar l’esclavitud com a voyeur, com a un imperialista i un racista 

més i, finalment, el tractament polític trivial per part de pensadors marxistes posteriors.  

Réda defineix a Rouch com un autor que juga amb les fronteres, que, tot i que té un 

discurs anticolonialista, mai es posiciona en el discurs pròpiament acadèmic ni en el 

cinematogràfic. És una figura que juga amb els conceptes. L’exemple el tenim en els límits 

dels gèneres cinematogràfics, ja que els traspassa creant el seu propi estil.  Com hem 71

comentat abans, Jean Rouch, a partir dels 40 i durant tota la seva carrera com a cineasta 

tindrà un especial interés en l’antropologia i l’etnografia i durant l’etapa africana encara 

treballa a través d’un treball de camp perllongat i a partir de la interacció amb els 

personatges, tant abans com després. Podríem definir-lo com a una persona que no 

s’aferra a una doctrina, ja sigui l’antropologia o el cinema, sinó que accepta els límits de 

les dues coses per crear ell un estil que resulta únic, però en el que podem veure 

condensats els diferents corrents antropològics i artístics que es creen a França a partir 

de 1950. 

Les crítiques, tal com diu Paul Stoller, podrien venir sobretot del treball etnogràfic 

incomplet, com molt bé ho veiem en Karl Gustav Heiler, que sobretot critica que el seu 

cinema sigui considerat com a etnogràfic, com a part del moviment acadèmic.  Tot i així, 72

Réda, en la seva defensa de Rouch, deixa clar que ell no segueix un dogma, sinó que 

s’enriqueix del que s’està desenvolupant al seu voltant i ho integra amb el cinema, a 

 BENSMAÏA, Reda. Op. Cit. , 2007. Pàgs. 73-8371

 STOLER, Paul. Two spiritual fathers and a critical son a STOLER, Paul. Op. Cit., 1992. Pàg. 10372
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través del qual crea imatges poderoses que ens porten a un trànsit, però sempre amb una 

reflexió darrere. L’etnografia i l’etnologia tracten sobre l’orígen i la cultura d’una societat, 

però a partir del 1950 l’anticolonialisme ponderant crea una nova tendència. Aquesta 

tendència és la de rebutjar el tractament anterior per paternalista i evolucionista i caminar 

cap a obrir els ulls a les conseqüències que va tenir el colonialisme als països colonitzats. 

A Jean Rouch el podem incloure totalment dintre d’aquest corrent, on autors com Franz 

Fanon van aportar aspectes més ideològics i, en canvi, Levi-Strauss, un autor molt més 

moderat en l’anàlisi colonial, inclou el nou pensament dins el mètode sociològic que ja 

s’havia plantejat amb anterioritat amb autors com és el cas de Durkheim, un pioner de la 

nova sociologia. 

Jean Rouch ens planteja aquesta idea quan Enrico Fulchignoni, a una entrevista li va 

preguntar, precisament, per la representació als seus films, en els quals no solament es 

queda en la superfície dels fets. El mateix Rouch, contesta: “Oui, mais les gens sont trop 

pressés. C’est peut être un des élements que le cinéma apporté à l’antrhopologie 

aujourd’hui. Le schéma classique de l’anthropologie était: on fait deux ans de terrain pour 

s’y adapter, on fait deux ans pour bien apprendre la langue et collecter du matériel et on 

fait encore deux ans pour écrire une thèse. Ça fait six ans en tout. Je crois que c’est un 

erreur. Il ne faut pas une vie mais des générations de chercheurs”.  
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6. ANÀLISI DE LES PEL·LÍCULES 

En aquest punt he triat dues pel·lícules, ja que crec que són les més representatives de 

l’etapa de Jean Rouch que estic treballant. En primer lloc, he triat Le maitre fou, del 1954, 

perquè opino que tracta el tema del mite i del ritual des d’un punt de vista totalment 

novedós. És una representació d’una representació, amb lo qual, es crea un joc entre 

realitat i ficció que ens provoca un trànsit. Aquesta pel·lícula, a més, és la primera que 

realitza Jean Rouch dins del cinema participatiu i obre una gran separació entre 

l’etnografia vista com ciència d’observació i el seu cinema després de la seva projecció a 

París al 1954.  

L’altra pel·lícula que he analitzat és Moi, un noir (Yo, un negro, 1958), que, tot i tenir un 

estil totalment diferent a  Les Maitre Fous (Los maestros locos,1954), encara conserva 

part d’aquella filmació, però introdueix novetats en el cinema participatiu. És un 

documental ficcionat, on els actors fan un paper dins la pel·lícula, però es mostra amb 

duresa i, a la vegada, amb certa bellesa la realitat tant crua dels immigrants africans que 

s’han d’adaptar al nou sistema postcolonial a Costa d’Ivori.  

He triat aquestes pel·lícules, tot i que es obligatori mencionar que durant aquest període, 

el director iniciarà La chasse au lion a l’arc (La caza del león con arco, 1957-1965) que 

presentarà al festival de Venècia a l’any 1965 i realitzarà també La pyramide humaine (La 

pirámide humana, 1959-1960), estrenada al 1961. La tria de Les Maitres Fous i Moi, un 

noir ha sigut perquè l’anàlisi de Jean Rouch en profunditat requereix de molt més estudi i 

temps, que en algun moment m’agradaria dedicar per aprofundir en una figura com 

aquesta, així que vaig triar finalment el període entre 1950 i 1960, ja que és quan inicia la 

seva carrera com a cineasta, tot i haver realitzat filmacions anteriorment. D’aquesta 

manera, tant cronològicament com conceptualment crec que són les que millor 

s’adaptaven a l’estructura i als continguts del treball.  

• Les maitres fous (Los maestros locos, 1954) 

Jean Rouch, en aquesta pel·lícula, ens introdueix als rituals fets pels Hauka de 

transfiguració i possessió de diferents persones per persones, ens, i objectes del món 

colonial que s’han inclós dins els rituals ja preexistents abans i durant el colonialisme. Vol 
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aprofundir en les conseqüències del colonialisme a través de la creació de noves religions 

que s’integren i, a la vegada, mostra el procés traumàtic i violent d’implantació cultural que 

ha suposat el colonialisme respecte la tradició anterior en les diferents cultures, tot i que 

en aquest film es centra únicament en els Hauka.  

En aquesta pel·lícula, Jean Rouch comença el que serà cinema participatiu. Recordem 

que al 1954, al mostrar Bataille sur le grand fleuve feta al 1951 a Ayoru, va fer que canviés 

el seu mètode etnofílmic. Com ja veiem en aquest pròleg anterior a la pel·lícula, l’autor 

reafirma que ha fet aquesta pel·lícula per petició dels sacerdots Muntyeba i Muykayla. El 

que l’autor està reivindicant amb aquestes paraules és que si ell filma el ritual és perquè li 

han permés, perquè prèviament hi ha hagut un intercanvi amb els responsables del ritual 

que es filmarà. L’etnografia anterior es veia com una relació en la que l’etnògraf tenia tot 

el pes dins el procés, però amb Rouch això canvia i veurem més igualtat entre l’etnògraf i 

els que protagonitzen el ritual.   

Un altre aspecte que podem comentar és el fet de referir-se al concepte de violència com 

a un concepte que és consubstancial a la societat occidental. Ell, com molt bé ens explica 

al començament, filma aquest ritual per tornar-nos amb la mateixa violència el patiment 

que els països occidentals han causat a les societats africanes durant el colonialisme i el 

procés descolonitzador posterior. En aquest sentit es situa molt a prop del missatge de 

Franz Fanon, autor a qui hem analitzat prèviament i que es posiciona radicalment en 

contra de la gestió colonial i postcolonial per part dels països occidentals.  

Els canvis en l’antropologia també es veuen reflectits en aquest pròleg inicial en el que ja 

no es tracten les diferents cultures africanes, sinó que es passa a analitzar els desastres 

de la colonització. Es posa el focus, com apunta Rouch, en el naixement de conflictes i de 

noves religions arrel de la descolonització. La colonització passa a ser un fet en si mateix  

i es vol analitzar a partir de les conseqüències provocades. 

“The producer warns the public that this document with no concession or 

dissimulation contains scenes of violence and cruelty, but wishes the spectator to 

participate completely in a ritual that is a particular solution to the problem of the 

readjustment, and shows indirectly the representation that some Africans have of 

our western civilization. 
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Young people originating from the interior, arriving in the cities, are confronted to the 

mechanical civilization. So are born conflicts an new religions. So did, around 1927, 

the sect of the Hauka appear. The film shows an episode of the life of the Hauka of 

the city of Accra. filmed at the request of the priests Muntyeba and Muykayla, proud 

of their art. No scene is secret nor is prohibited, all are open to those who want to 

participate. And this violent game is only the reflect of our civilization.”  73

Abans d’introduir-nos en el ritual, Jean Rouch, amb una clara intenció crítica amb el 

positivisme anterior, comença a classificar les persones de la ciutat d’Accra segons la 

feina que tenen. Això era molt comú en les societats colonials anteriors. Els patrons, els 

propietaris, en definitiva, els colonitzadors, tenien diferents treballadors als quals 

anomenaven per la feina que realitzaven. Un bon exemple és l’arxiu de Guinea Equatorial 

que es pot consultar on-line i on podem trobar tota una sèrie de documents entre els quals 

hi ha moltes fotografies comentades pels espanyols que hi van conviure. La gent 

comparteix records i rememoren els anys daurats que van viure a Àfrica i a l’hora de 

comentar les fotografies normalment recorden els noms dels espanyols, mentre que dels 

treballadors, per no dir esclaus, els anomenen per la seva feina, com pot ser el cas de la 

tata, la que cuidava els fills, o els braceros, que es dedicaven a carregar mercaderies.  

La intenció crítica del fragment previ al ritual també el podem interpretar com una 

explicació dels canvis que ha provocat la societat mecanitzada. El mètode positivista de 

classificar les persones segons la seva feina ajuda a explicar l’alienació, les categories en 

que s’han dividit els diferents membres de la societat per la creació de les ciutats. Veiem 

també l’interés en fets concrets, com pot ser la manifestació de les prostitutes protestant 

en contra del seu baix salari, però, tot i així, està englobada en la vida dinàmica de les 

ciutats, on també trobem l’esment de la vida als bars o la celebració d’una boda. 

L’adaptació a aquesta nova vida per part dels habitants de la ciutat és el motiu principal de 

la nova religió basada en els Hauka, els antics esperits colonials. 

La utilització de la seva veu en off per narrar les imatges és un element molt important, ja 

que el mateix autor ens guia en la interpretació del que estem veient. Tot i així, no deixa 

de ser una veu que, com ja havíem comentat, busca la reacció del públic, la interacció. No 

té una interpretació tancada, clara, sinó que és una veu subversiva, provocadora amb una 

 Prefaci de ROUCH, Jean. Le maitre fou de 0.00 a 1.3473
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clara consciència de la concepció colonial anterior. Això ho podríem considerar com les 

notes etnogràfiques, les observacions que es fan per analitzar un fet en el mètode 

proposat per l’estructuralisme de Levi-Strauss. Tot i així, i partint de què al mètode 

etnogràfic requereix un temps d’observació perllongat, aquesta pel·lícula no la podem 

considerar com a etnogràfica. Com diu el mateix Rouch a l’entrevista feta per Enrico 

Fulchignoni per la seva retrospectiva, va filmar tot el material en un dia.  El que sí que 74

podem fer és una lectura anticolonialista a través del mite. Hi ha una intenció etnològica 

en la lectura de la nova religió dels Hauka, associant-la a la repressió durant el 

colonialisme, però es posa més afany a mostrar la violència, la brutalitat. L’autor remarca 

ja d’es del començament la violència. El ritual dionisíac, la tragèdia vista com a catarsi, 

seria una interpretació correcta d’aquest pel·lícula. De fet, personalitats del teatre com 

Jean Genet per Les Bonnes et Les Negres o Peter Brook, que va utilitzar la pel·lícula com 

a eina perquè els seus actors s’obrissin al costat més irracional de l’home, van agafar 

aquesta pel·lícula com a influència.  

Segons Reda Bensmaïa Le Maitre Fou no es pot valorar en termes de l’etnografia entesa 

com a ciència, com un coneixement desinteressat i objectiu amb la intenció de mostrar les 

lleis internes que constitueixen un sistema i altres expressions simbòliques. A la pel·lícula, 

més que un treball etnogràfic, hi ha una dialèctica amb el personatge i la figura 

representada del governador anglès. Mitjançant la teatralització i la interpretació de les 

persones en trànsit, veiem els perills del colonialisme. La mort i la bogeria, elements 

presents als rituals dionisíacs, ens alerten dels perills als que està exposat un home que 

viu sota les lleis colonials. La qüestió principal, segons l’autor, és que aquesta violència és 

la mateixa que està present en la definició del fet colonial com a tal: les relacions entre els 

patrons i els colonitzats, entre el pes dels règims i de les persones a les que 

metafòricament aniquila. Les jerarquies, tant dins del ritual, com a la societat colonial, 

categoritzen a les persones i els hi donen un valor segons l’estrat social en el qual es 

troben, tal com veiem al ritual, però, una vegada acaba el ritual i filma els participants del 

ritual en la seva vida rutinària, ens trobem que tots estan igualats per la pobresa i per la 

incertesa. Hi ha una incertesa respecte al món on estan vivint i una esperança de trobar el 

seu lloc dins de la nova societat que s’havia organitzat a partir de la descolonització.  

Fragment d’una entrevista feta Enrico Fulchignoni a Jean Rouch a Jean Rouch: une 74

rétrospective. París: Ministère des Affaires Estrangères — Animation Auvio-visuelle, 1981. Pàg. 16
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Si parlem dels aspectes formals, hem de destacar el muntatge dinàmic de les imatges 

utilitzant presses curtes i tot tipus de plans diferents, des de pla general a primer pla. 

Aquest ús de la càmera com si fos l’extensió de l’ull, tal com proclamava Dziga Vertov, 

dona llibertat compositiva al cineasta i fa que la seva producció es deslligui del cinema 

etnogràfic ortodox. Tenim una narració constant dels fets que, a falta d’una imatge fixa i 

contextualitzada, manté el fil del film. La veu, també, és la traducció de les accions, ja que 

si no existís l’explicació en off de Jean Rouch per nosaltres aquestes imatges no tindrien 

pas cap sentit. Serien part d’un ritual més i no el relacionaríem amb el concepte de la 

violència institucional i física que vol representar. Per últim, cal destacar la utilització 

d’imatges d’arxiu de les cerimònies militars del govern colonial britànic muntades en 

paral·lel amb imatges dels Hauka. El paral·lelisme és clar i contundent, i en aquest punt 

intenta assenyalar que la nova religió dels Hauka té una base sociològica, un fonament 

que no prové d’arrels culturals pròpies, sinó apropiades. Aquest missatge és el que 

s’intenta donar durant tota aquesta filmació, però amb aquestes imatges d’arxiu queda 

encara més clara la intenció de l’autor. En aquest aspecte, tot i que sigui en un moment 

puntual de la pel·lícula, podem assimilar aquest procediment amb el de Chris Marker i 

Alain Resnais al seu documental Les statues meurent aussi (1956).  

Ja una vegada acabat el ritual, al matí següent, Rouch retorna a Accra i filma les persones 

que havia filmat en estat de trànsit durant la seva vida normal. Rouch, com molt 

acertadament diu Paul Stoller, connecta lo sacre amb lo profà presentant a les persones a 

partir del personatge que representaven durant el ritual.  

Aquesta pel·lícula va causar gran controvèrsia quan la va presentar al Musée de l’Homme 

al 1955. Com explica Stoller, Griaulle es va enfadar tant que fins i tot va dir que aquella 

pel·lícula s’havia de destruir i els estudiants africans presents a la projecció restaven 

indignats pel tractament tant salvatge que s’havia donat als personatges. Segons ells, es 

tornava a recrear el mite que s’havia creat temps enrere de l’home africà salvatge i 

primitiu. Algunes parts van resultar especialment polèmiques, com és el cas de quan un 

personatge es beu la sang del gos o quan es mengen el gos.  75

Entre les opinions contràries a la pel·lícula hi ha Ousmane Sembène, novelista i director 

de cinema senegalès. Sembène va dir al 1965 que preferia abans el film de ficció Moi, un 

 STOLER, Paul. Two spiritual fathers and a critical son a STOLER, Paul. The cinematic griot. 75

Chicago: The University of Chicago Press, 1992. Pàg. 151
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noir (1958) més que els seus films pròpiament etnogràfics com Le Maitre Fou (1954). 

Jean Rouch li va preguntar perquè no  li agradaven els seus films estrictament etnogràfics 

i ell li va contestar que ell mostrava i s’obsessionava en una realitat sense mostrar la seva 

evolució, que el que li reprovaven els africanistes és que els observava com a insectes.  76

Es criticava, al cap i a la fi, la falta de contextualització respecte als rituals de possessió 

dels Songhay. De fet, una de les qüestions polèmiques de Les maîtres fous (1954) és que 

representa únicament un aspecte limitat de la història colonial d’Àfrica de l’Oest. Els 

observadors, segons Stoller, tenen una mínima idea dels orígens del moviment Hauka i 

encara menys de com els deus Hauka encaixen dins el panteó dels esperits dels 

Songhay.   77

L’autor, a aquestes crítiques, respon contundentment: “Well, Les maîtres fous was first 

shown in Paris, at the Musées de l’Homme, by professor Marcel Griaule, there were some 

African students around, keeping an eye on the museum, and they said it was an affront to 

their dignity. But it’s now shown at the Cultural Center in Niger, and frankly I think that it’s 

better to eat a dog on Sundays and to be quiet during the rest of the week than it is to be 

sending people to concentration camps. In fact, the uprisings in May ’68 were a kind of 

possession by things that were otherwise inexpressible”.  78

• Moi, un noir (Yo, un negro, 1958) 

Moi, un noir, filmada al 1958 l’hem d’analitzar de manera molt diferent a l’anterior. 

Primerament, perquè Les Maîtres Fous la podem considerar, a priori i tot les crítiques que 

ja hem comentat, una pel·lícula d’observació etnogràfica i també, perquè a Moi, un noir 

trobem ecos de la sociologia del cinema de Morin associada a una visió més acurada, 

sense tant misticisme, de les conseqüències postcolonials.  

 Ibid. Pàg. 15276

 Ibid. Pàg. 15677

 Jean Rouch with John Marshall and John W. Adams a ROUCH, Jean. Ciné Ethnography. 78

Minnesota: University of Minnesota Press, 2003. Pàg. 109
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L’autor comença amb la imatge de tres personatges i, amb la característica veu en off que 

ja trobaríem a Les Maitres Fous, ens explica la metodologia del film i ens introdueix els 

personatges que protagonitzaran aquesta ficció-documental:  

Each day, young people … like the characters of this film arrive in the cities of 

Africa. They have left the school … or the family home in order to try to enter the 

modern world. They know how to do nothing and everything; they are one of the 

illnesses of the new African cities … unemployed youth. This youth caught 

between tradition and the machine world, between Islam and alcohol, has not 

renounced its religious beliefs but devotes itself the modern idols of boxing and 

cinema. For six months, I followed a small group … of young immigrants from 

Niger living in Treichville, a section of Abidjan. I proposed them to make a movie 

about them in which they would play their own roles, in which the would be able to 

say and do everything. This is how we improvised this film. One of them, Eddie 

Constantine, was so faithful to his character, US federal agent Lemmie Caution, 

and he was sentenced to three months in prison while we were still shooting the 

film. For another, Edward G. Robinson, the film became a mirror in which he 

discovered who he was, the army veteran of Indochina, chased away by his father 

because he had lost the war. He is the hero of the film; it is time for me to let him 

speak.  79

Durant la pel·lícula, vista des de la perspectiva d’Edward G. Robinson i Eddie 

Constantine , ens trobem amb un joc antitètic entre els dos personatges. Mentre que 80

Edward G. Robinson és un peó de càrrega al port i la seva vida passa per intentar trobar 

feina com a jornaler dia a dia al port, Eddie Constantine se’ns mostra com un personatge 

que abraça la nova vida que ofereix la ciutat africana. És una persona vanitosa i que està 

constantment preocupat per seduir: “…miro a esas guapas, a esas bellas jovencitas de 

ahí. ¡Africa gana y yo gano a una mujer!”. Mentre que un personatge com Edward G. 

Robinson no deixa de queixar-se de la seva vida, de la seva desgràcia i ho intenta 

 Veu en Off del pròleg de la pel·lícula Moi, un noir 79

 Noms de dues estrelles americanes: Edward G. Robinson, que va actuar a pel·lícules 80

com Perversidad (1945), Hampa dorada (1931) o Perdición (1944) i Eddie Constantine, 
que va actuar a pel·lícules com Alphaville (1965)
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justificar tot amb la voluntat divina , Eddie Constantine ha perdut el seu lligam amb la 81

societat anterior, adaptant-se a una vida supèrflua i dominada pels estereotips de la 

societat occidental. Els estereotips també estan presents en Edward G. Robinson, però en 

ell sempre trobem una enyorança, una voluntat de millora del seu status per poder formar 

part de la societat que s’ha format i que exclou als que no tenen diners: “Sueño con tener 

un día yo también com todos los demás hombres, como todo el mundo, como todos los 

que son ricos. Yo también quiero tener una mujer, una casa, un coche…” Ell somia amb 

ser boxejador professional com Sugar Ray Robinson i d’aquí el nom d’Edward G. 

Robinson. Tots els noms dels actors principals, com en el cas d’Edward G. Robinson són 

alusions a personalitats franceses o americanes.  

En aquesta pel·lícula, també, veiem com està molt present la crítica al cinema a través de 

la sociologia del cinema que fa Edgar Morin. Edgar Morin, com ja hem comentat 

anteriorment, fa una dura crítica de l’allunyament del cinema de la realitat humana i, 

gràcies a un estudi de la història del cinema a través de l’evolució en la representació del 

mite, de lo imaginari de l’home, diu que el cinema ha arribat un punt en què ha produït un 

espectador passiu que es recrea en els mites que s’han creat a través del cinema, que ha 

traspassat les fronteres del cel per establir un status propi. Això ho veiem en 

l’emmirallament constant que tenen els personatges en els mites cinematogràfics creats al 

món occidental i a la constant desil·lusió que tenen quan confronten allò que somien amb 

allò que són realment. L’escena on un personatge està parlant amb imatges de dones 

idealitzades pintades a les parets del bar és perfecta per assenyalar aquest aspecte, ja 

que el que persegueixen els protagonistes d’aquesta història són imatges, projeccions 

d’ells mateixos en mons aliens. 

Per una altra banda, també trobem imatges que ens recorden a la filmació del ritual de 

possessió de Les Maitres Fous, com quan es representa la fantasia de Edward G. 

Robinson de guanyar el campionat mundial de pes lleuger de boxa. La boxa, l’estat de 

trànsit, es presenta com un estat de possessió on, per un moment, el personatge és 

capaç d’assolir les expectatives vitals. O, també, quan es grava el ritual de la Goumbé que 

es fa cada diumenge. Les imatges recorden als primers plans de les persones que es 

trobaven en estat de trànsit i el constant moviment de càmera fa que la representació sigui 

dinàmica i visualment atractiva.  

 Edward G. Robinson a ROUCH, Jean. Moi un noir  min. 17.2681
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Després de veure les visions antagòniques sobre el mateix barri, Treichville, per part dels 

dos personatges Edward G. Robinson i Eddie Constantine, que són els que més 

apareixen a la pel·lícula, es representa la Goumbé, un ritual on la comunitat nigeriana 

s’unifica. Tot i així, com remarca Edward G. Robinson durant la celebració del mateix, hi 

ha jerarquies. També trobem un tractament vexatori respecte a les dones que és constant 

durant tota la pel·lícula. Les dones són idealitzacions produïdes pels estereotips 

occidentals. Podem veure, per exemple, la influència de la crítica a la unitat familiar de 

Levi-Strauss:  

Pronto seré el marido de Dorothy Lamour. Dorothy Lamour será mi mujer y yo seré 

un actor, como Marlon Brando. Dorothy Lamour esperará delante de mi puerta,  

porque en ese momento la casa podrá pertenecerme, y yo seré el señor de la 

casa. Y como mi mujer, Dorothy Lamour me esperará siempre, y por la noche ella 

cerrará la puerta. No quiero que nos molesten, estamos tranquilos. Y en nuestra 

casa, en persona, tengo a mi Dorothy Lamour, mi aparato de radio… Ella hablará 

conmigo palabras de amor. Ella se quitará su vestido, porque me gusta ver sus 

senos. Y la suerte del amor. Ahí, sobre nuestra cama, lo que vamos a hacer, sólo 

nos incumbe a nosotros.  82

En aquest fragment, veiem clarament el rol que té la dona segons els actors protagonistes 

dins el barri de Treichville. La dona és vista com un objecte, com algú que està sota 

l’autoritat de l’home, del sexe masculí. En el següent fragment veiem clarament, que sota 

la paraula disciplina hi ha una connotació autoritària, que al mateix temps, no deixa de ser 

al mateix temps una crítica a la societat africana i a la societat occidental, ja que és el 

mirall de les societats descolonitzades. 

- La disciplina es necesaria. Las chicas tienen que ser disciplinadas. No, ¿señor Eddie 

Constantine? 

- Y además la agilidad. La agilidad para bailar.  

- No, pero yo no te hablo de agilidad, te hablo de que aquí las chicas son disciplinadas. 

¿Lo ves? Incluso para hablar a uno de esos hombres de ahí, la chica se pone de 

rodillas. 

 Edward G. Robinson a ROUCH, Jean. Moi un noir  min. 56:4282
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- Claro, es el tipo de sociedad.  83

Per últim destacar la part final del film, quan el diumenge s’acaba i el somni s’esvaeix per 

tornar a la vida real, quan Dorothy Lamour és inabastable, ja que Edward G. Robinson no 

té suficients diners per pagar-li i tornen a treballar. L’escenari, tot i així varia des del 

començament, ja que Eddie Constantine ha sigut detingut i haurà d’estar tres mesos a la 

presó. El que veiem en aquest final és la resignació, el doblegar-se davant les 

circumstàncies que Edward G. Robinson ha viscut i que ara el limiten a dormir al carrer i a 

malviure dins una societat on no encaixa. Ell es reivindica com a persona francesa però al 

mateix temps no deixa de tenir certa enyorança de la seva infantesa a Níger. Níger 

representa el lloc bucòlic on la comunitat unificava les persones, on totes elles es sentien 

part d’una societat que els hi aportava felicitat. El director utilitza unes imatges d’arxiu per 

recrear el l’ensomniació d’Edward G. Robinson. Robinson viu d’il·lusions i sempre acaba 

pensant que la vida és bona i que es consola dient que tot és voluntat de Déu. 

 Diàleg entre Edward G. Robinson i Eddie Constantine durant el ritual de la Goumbé a ROUCH, 83

Jean. Moi un noir  min. 43.09
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7. CONCLUSIONS 

En aquest treball he intentat abordar la figura de Jean Rouch i la seva obra durant l’etapa 

africana que va des de 1950 al 1960. El procés que s’ha seguit ha sigut un procés 

progressiu. He intentat anar recreant l’atmosfera adequada i lligar a Rouch amb els nous 

moviments anticolonials que van sorgir durant el 1950. Per a mi ha sigut difícil, ja que 

tenia poques nocions d’etnografia i antropologia, però també he de dir que ha sigut una 

experiència que realment ha valgut la pena, ja que he trobat en el cinema etnogràfic i en 

l’antropologia visual una finestra on el cinema s’apropa de la realitat humana, on l’ésser 

humà, tot i estar sempre condicionat a la figura del cineasta i al llenguatge cinematogràfic, 

agafa un gran pes dintre de les realitzacions. 

La gran qüestió que es tracta des dels estrats acadèmics respecte a Jean Rouch és si el 

seu cinema és etnogràfic o no ho és, però crec que aquesta qüestió deixa de ser 

important una vegada comencem a estudiar el personatge en profunditat. Així, se’ns 

oblida si el seu procediment és més o menys científic, i ens adonem que la qüestió 

principal que s’hauria de tractar de l’autor és la referent a la ideologia. La seva etnografia 

no vol tenir un resultat científic i, si volem, encara beu d’una certa visió etnocentrista, però 

mai podrem dir que Jean Rouch no va ser un autor compromès amb el cinema i les 

persones.  

La meva opinió és que Rouch no és una persona científica, acurada acadèmicament. En 

els seus films juga amb l’ambigüitat de les imatges, amb el seu significat. En aquest sentit 

crec que és un gran autor, ja que tot i tenir una lectura clarament anticolonialista darrere 

de les pel·lícules, sempre eleva la dimensió humana dels personatges per sobre de la 

macroestructura. Això es veu molt bé a Moi, un noir, on tot i ser un documental ficcionat, 

analitza una realitat social existent. Ell, al contrari que el sistema etnogràfic, dóna més 

importància als casos concrets, sobretot a Edward G. Robinson, que és el fil conductor 

d’aquesta realitat. Rouch intenta donar aquesta dimensió humana a la ciència i, tot i que 

podríem criticar el missatge moltes vegades confús, busca fer reflexionar a l’espectador.  

A Les Maitres Fous la qüestió de provocar una reacció en l’autor és molt més clara amb el 

missatge del pròleg, on el missatge és molt més clar i revelador i l’associació d’imatges es 
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produeix amb imatges d’arxiu de la recepció del governador anglès i el ritual que imita 

l’ordre colonial, amb la qual no hi ha gaire subtilesa.  

Com ja he mencionat al punt en què introdueixo el cinema etnogràfic des de la visió 

ortodoxa de Karl Heider G., assistim a un debat en el que l’etnografia o l’antropologia 

deixen de tenir importància i el que es debat realment és una qüestió epistemològica 

sobre la paraula objectivitat. L’etnografia, igual que la ideologia anticolonial neomarxista o 

els recursos formals del surrealisme, és un punt de partida a partir del qual el cineasta 

produeix les seves obres. Els seus films juguen amb la simbologia, amb imatges d’arxiu 

de l’etnografia anterior o imatges d’arxiu de les societats colonials anteriors perquè 

realment no nega el llenguatge anterior. Rouch ha crescut amb aquesta visió paternalista, 

però troba una manera de confrontar la cultura anterior a partir de les seves pròpies 

imatges, projeccions. Els personatges de les seves pel·lícules o són projeccions de la 

cultura anterior com en el cas del ritual dels Hauka o són projeccions imperfectes del nou 

ciutadà africà plenament adaptat a la cultura occidental.  

Crec que Rouch és un personatge que accepta les limitacions que hi ha al nou mètode 

estructuralista, però l’utilitza per poder entendre millor la realitat, ja que separant tot per 

estructures autònomes i trobant aspectes comuns és més fàcil analitzar les realitats que 

ens envolten. Però Rouch també té una ideologia anticolonial influència de Franz Fanon, 

un personatge que, com Sartre, es mostra en contra de les estructures d’estat que 

coaccionen a les persones i les converteixen en éssers passius. Realment penso que 

Rouch és un home que s’impregna de totes les corrents presents al seu temps, però és 

capaç d’esdevenir més enllà de totes per crear un llenguatge personal i reivindicatiu.  
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