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Resum  
La concepció occidental del paisatge, estretament lligada a la seva 
representació pictòrica, ha tendit a crear un imaginari paisatgístic de 
la unitat i la immobilitat que ha condicionat una part important de 
les reflexions estètiques al voltant del paisatge. L'objectiu d'aquesta 
tesi és plantejar els principis per una estètica del paisatge 
cinematogràfic fonamentada en les dues grans particularitats 
tècniques del cinema: el découpage i la imatge en moviment. 
Basant-nos en el diàleg intertextual entre cinema, pintura i literatura 
dibuixem una "altra història" del paisatge on la fragmentació, 
l'entrellaçament i la mobilitat són els principals mecanismes de 
representació paisatgística. L'estructura de la tesi, en consonància 
amb l'esperit de la investigació, parteix de la situació del paisatge en 
la contemporaneïtat per, posteriorment, emprendre un viatge 
arqueològic a través del temps per tal de localitzar els orígens del 
découpage paisatgístic i del paisatge en moviment. A través 
d'aquesta mirada retrospectiva s'observa com el cinema reescriu i 
dialoga per la via cinemàtica amb formes paisatgístiques que 
estaven disseminades en els altres arts.    
   
Resumé 
La conception occidentale du paysage, étroitement liée à la 
représentation picturale, a eu une tendence à créer un imaginaire de 
l’unité et de l’immobilité. Cet imaginaire a conditionné une partie 
importante des réflexions esthétiques autour du paysage. L’objectif 
de cette thèse est d'exposer les principes d'une esthétique du 
paysage cinématographique basée sur deux grandes 
caractéristiques techniques propres au cinéma: le découpage et 
l’image en mouvement. En nous basant sur le dialogue intertextuel 
entre cinéma, peinture et littérature, on dessine une “autre histoire” 
du paysage où la fragmentation, l’entrecroisement et la mobilité 
sont les mécanismes essentiels de représentation paysagère. La 
structure de la thèse, en consonance avec l’esprit de l’investigation, 
part de la situation du paysage dans la contemporanéité pour, plus 
tard, commencer un voyage archéologique à travers le temps, avec 
l’objectif de localiser les origines du découpage paysager et du 
paysage en mouvement. À travers de ce regard rétrospectif on 
observe comment le cinéma réécrit et dialogue par la voie cinétique 
avec des formes paysagères qui étaient disséminées dans d’autres 
formes d'art. 
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1. UN PRELUDI PAISATGÍSTIC  

 

1.1. El paisatge al segle XXI: entre el simulacre i 

l'embalsamament 
 

 El 1993 a Miyazaki (Japó) es va inaugurar l'Ocean Dome, 

una platja paradisíaca construïda a l'interior d'un immens pavelló on 

el cel sempre és blau i radiant, la temperatura de l'aire i de l'aigua és  

regular i periòdicament hi tenen lloc terratrèmols i erupcions 

volcàniques (figs.1-2). La temporalitat, la textura, el moviment de la 

natura són suplantats per engranatges tecnològics que imiten la 

realitat esborrant-ne qualsevol rastre del seu referent original. El 

visitant, tancat a l'interior d'una "bòveda celest", s'aïlla de la lògica 

de la trobada inesperada i misteriosa amb la natura per viure una 

experiència paisatgística absolutament domesticada. L'espai esdevé 

una de les manifestacions més clares, de finals del segle XX, de la 

idea de simulacre que Jean Baudrillard dibuixava en 1978. Diu així:   

 
"Los actuales simulacros intentan hacer coincidir lo real, todo lo real, 

con su modelos de simulación. (...) No se trata ya de imitación ni de 

reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real 

por los signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión de 

todo proceso real por su doble operativo, máquina de índole 

reproductiva, programática, impecable, que ofrece todos los signos 

de lo real y, en cortocircuito, todas su peripecias."1     

 
                                                
1 BAUDRILLARD, Jean. Cultura y simulacro. Barcelona, Editorial Kairós, 2005, 
pàgs. 10-11. 
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 En 1995, dos anys després de l'obertura de l'Ocean Dome 

(amb més de dos milions de visitants), s'estrena The Truman show 

de Peter Weir. El film narra la vida de Truman (Jim Carrey), 

l'existència del qual s'ha convertit en un programa de televisió 

d'audiència mundial. Sense ser-ne conscient, Truman és el 

protagonista d'aquest tv-show que es desenvolupa en un 

microcosmos de cartró-pedra; un plató televisiu de dimensions 

colossals on milers de càmeres segueixen el seu dia a dia i on totes 

les persones que hi viuen no són més que uns simples actors.  

 

 D'entrada, l'elecció de la localització on està rodada la 

pel·lícula planteja un discurs interessant al voltant del que podríem 

anomenar la dialèctica entre paisatge real i paisatge artificial. El 

poble/plató televisiu on es desenvolupa l'acció del film és, en la 

realitat, una urbanització de Florida, coneguda com a Seaside. Es 

tracta d'un espai que respon al que Michael Jakob defineix com a 

“gated communities”, “villes sans véritable population au 

fonctionnement à la fois théâtral et militarisé se ressemblent toutes, 

où qu'elles se trouvent dans le monde. Elles imitent des modèles 

standardisés ainsi que les styles architecturaux de toute époque et 

contrée du passé.”2 

 

 El gest de Peter Weir té quelcom de mise en abyme o, si més 

no, una particular mise en paysage ja que utilitza un espai real, 

marcadament artificial, per tal de representar, en la ficció, el món 

artificial en el que viu el personatge de Truman (sota la il·lusió de 

                                                
2 JAKOB, Michael. Paysage et temps. Gollion, Infolio éditions, 2007, pàg. 73 
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realitat). Aquest interessant joc de miralls posa en qüestió fins a 

quin punt és vertadera l'experiència que podem tenir en el sí 

d'aquests espais simulacre, i de retruc, qüestiona la possibilitat que 

s'hi pugui produir una experiència estètica del paisatge. En aquest 

sentit, el film participa del debat entre el paisatge i la seva 

representació, un dels de més rellevància en la postmodernitat on, 

tal i com apunta Joan Nogué, "una de sus paradojas fundamentales 

-en el marco de la crisis de la autenticidad- es la clara 

diferenciación entre la realidad y su representación y la 

correspondiente celebración de la inautenticidad. La tensión entre 

lo auténtico y lo simulado, entre el original y la copia se vive con 

intensidad en esta nueva etapa, también en lo referente al paisaje."3 

The Truman show ens proposa un espai de reflexió sobre el paisatge 

postmodern a través de posar en dubte la manera contemporània 

d'aprehendre el món que ens rodeja a través de la “finestra” del 

televisor (emmarcant permanentment tot el que succeeix en 

l'interior d'aquest microcosmos4), la qual ha esdevingut una de les 

principals mediadores en la relació entre l'home i la natura.     

 

                                                
3 NOGUÉ, Joan. "Los paisajes culturales y sus reconfiguraciones a la luz de la 
contemporaneidad". A: NOGUÉ, Joan (Ed.) El paisaje en la cultura 
contemporánea. Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pàg. 15  
4 En aquest aspecte, Domènec Font estableix un paral·lelisme entre el 
microcosmos del film i els móns orwellians, nascuts de l'imaginari del panòptic 
de Jeremy Bentham. Imaginaris que a finals dels 90 donaran llum al format de 
TV-Show: "Big brother". Apunta Font: "Al igual que los personajes-actores del 
reality show Gran Hermano acceden voluntariamente a una reclusión para ser 
filmados en sus relaciones interpersonales, Truman acepta representar su papel 
en un espacio artificial con esa idea "ontológica" señalada por Zizek de que 
'existo sólo en la medida en que me miran sin interrupción'." A: FONT, 
Domènec. Cuerpo a cuerpo. Radiografías del cine contemporáneo. Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2012, pàg. 63.  
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 En l'interior d'aquesta mise en paysage, és significatiu el 

paper que juga l'horitzó5 i, més concretament, el cel (motiu 

paisatgístic per excel·lència de la fugacitat i la permanent 

transformació de la natura) com a revel·lador de l'engany en el que 

ha viscut el protagonista (figs. 3-10). En el seu remplaçament, des 

de la imatge d'un cel real a la d'un horitzó de cartró-pedra, és on 

queda prefigurada la pèrdua de l'experiència de la realitat que Jean 

Baudrillard apuntava com a símptoma de la postmodernitat. En la 

transformació de la nostra relació amb el món, l'experiència 

paisatgística es veu alterada (lògicament) de forma que proliferen 

en les societats contemporànies el que podríem anomenar un 

"paisatge-simulacre" on l'aura benjaminiana de la natura es 

manifesta més llunyana que mai. El conjunt de la seqüència 

exemplifica el miratge “d'un paysage de rêve tout en déréalisant 

une expérience “inférieure”, plus “pauvre” dans son impact 

esthétique.”6   

 

                                                
5 Sobre l'hortizó és interessant tenir en compte, en el context del film, el que 
apunta Jordi Balló del caràcter ambigu d'aquest motiu visual que es converteix 
pel personatge de Truman en una clausura del món artificial a la vegada que 
obertura cap el món real. Diu Balló: "La confrontació amb l'horitzó és un gest 
metafòric, que implica una mesura entre la humanitat i el paisatge. Però és un gest 
de significació oberta, que demana una participació activa de l'espectador en la 
resolució del sentit d'aquell segment seqüencial. És segurament un dels motius 
visuals més ambigus i que té en canvi, més responsabilitat simbòlica: és davant de 
l'horitzó que s'inicien o es clouen molts films, i és en la seva interrogació que es 
produeixen les revelacions del sagrat." A: BALLÓ, Jordi. Imatges del silenci. Els 
motius visuals al cinema. Barcelona, Editorial Empúries, 2000, pàg. 95 
6 JAKOB, Michael. L'émergence du paysage. Gollion, Infolio éditions, 2004, pàg. 
42 
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Figs. 1 i 2. Imatges de l'exterior i l'interior l' "Ocean Dome", Miyazaki  

  

  

  

  
Figs. 3-10 Fragments de la seqüència on Truman descobreix que 
habita en l'interior d'una bòveda celest artificial   
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 En certa manera, el descobriment de Truman té una 

correspondència directa amb el "gir copernicà" cap a la modernitat, 

però de forma inversa. És a dir, si la teoria de Copèrnic suposa la 

pèrdua per part de l'home del centre de l'univers i el trencament de 

la il·lusió de que vivíem protegits sota unes esferes celests que ens 

resguardaven de l'esdevenir del cosmos; en el cas de la pel·lícula,  

Truman descobreix que és ell el centre d'aquest microcosmos i que 

viu protegit per una bòveda celest de la transformació del món 

exterior. Així, l'empobriment de l'experiència estètica 

contemporània pren la figuració, tant en el film de Weir com en 

l'Ocean Dome de Miyazaki, de les bòvedes celests que embolcallen 

tant el personatge de Truman com els visitants de l'atracció 

japonesa.  

 

 Seguint els plantejaments de Peter Sloterdijk en els seus 

llibres Esferas7, la condició i la història humana estan marcades per 

un continu procés de travessar i construir models esfèrics per tal de 

protegir-se o bé endinsar-se cap a un món exterior: des del ventre 

matern, on vivim refugiats en aquesta bòveda que és el cos de la 

mare passant per la voluntat moderna de conèixer què hi ha més 

enllà de l'esfera terrestre. Així, tant en el film de Weir com en 

l'Ocean Dome, el que s'experimenta és la possibilitat de tornar a 

habitar a l'interior d'una esfera. L'aïllament respecte el devenir 

exterior transforma l'experiència estètica fins el punt que el plaer 

                                                
7 SLOTERDIJK, Peter. Esferas I. Burbujas. Madrid, Ediciones Siruela, 2003. 
SLOTERDIJK, Peter. Esferas II. Globos. Madrid, Ediciones Siruela, 2004. 
SLOTERDIJK, Peter. Esferas III. Espumas. Madrid, Ediciones Siruela, 2006. 
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paisatgístic no sorgeix de la trobada amb l'alteritat, de quelcom 

d'imprevist i d'espontani sinó de la  pauta i el control. No sembla 

casual, doncs, que la construcció d'ambdós paisatges coincideixin 

gairebé en el temps, evidenciant la crisi de la cultura paisatgística i 

de la creixent vulgarització i banalització de la nostra relació amb la 

natura a les portes del segle XXI. 

 

 Més recentment, en 2004, trobem una altra manifestació dels 

paisatges simulacres de la contemporaneïtat vehiculada, en aquest 

cas, a l'imaginari dels parcs temàtics: The world de Jia Zhangke. 

L'acció del film transcorre en el World Park (Beijing), un parc 

temàtic que reprodueix a escala els monuments i llocs turístics més 

populars del planeta (figs.11-14).  

 

  

  
Figs. 11-14 Fragments del World Park on es desenvolupa l'acció de The 
World (Jia Zhangke, 2004) 

 

 En aquest esforç per reproduir diferents "fragments del món" 

a l'escala més propera a la realitat trobem reminiscències de la 
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famosa paràbola cartogràfica de Jorge Luis Borges a Del rigor de la 

ciencia8. Una paràbola que, com apunta Baudrillard, s'erigeix com 

una de les figuracions "més belles de la simulació."9 Publicada en 

1946, l'entelèquia borgiana prefigura la pulsió (paradoxal) que 

travessarà el concepte de parc temàtic: realitzar una rèplica el més 

fidel possible del món exterior en un espai clos, és a dir, posseir la 

llunyania en la proximitat. Gairebé deu anys després del relat de 

Borges (1955), naixerà Disneyland, llavor d'iniciatives posteriors 

com l'Ocean Dome, on la qüestió de la simulació del món real deixa 

de ser un pensament per prendre forma in-situ i on la qüestió de 

"posseir" el món esdevé l'essència del dispositiu. Diu Baudrillard:  

 
"Disneylandia es un modelo perfecto de todos los órdenes de 

simulacros entremezclados. En principio es un juego de ilusiones y 

de fantasmas: los piratas, la frontera, el mundo futuro, etc. Suele 

creerse que este mundo imaginario es la causa del éxito de 

Disneylandia, pero lo que atrae a las multitudes es, sin duda y sobre 

todo, el microcosmos social, el goce religioso, en miniatura, de la 

América real, la perfecta escenificación de los propios placeres y 

contrariedades. (...) Por doquier, pues, en Disneylandia, se dibuja el 

perfil objetivo de América, incluso en la morfología de los individuos 

                                                
8 "En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal perfección que el mapa 
de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del Imperio, toda una 
Provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los 
colegios de cartógrafos levantaron un mapa del Imperio, que tenía el tamaño del 
imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la 
cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era 
inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. 
En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por 
animales y por mendigos; en todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas 
geográficas." A: BORGES, Jorge Luis. "Del rigor de la ciencia". El hacedor. 
Madrid, Alianza editorial, 2003, pàg. 119  
9 BAUDRILLARD, Jean. Op. Citat, pàg. 9. 
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y de la multitud. Todos los valores son allí exaltados por la miniatura 

y el dibujo animado. Embalsamados y pacificados."10 

 

 A la llum del que representa Disneyland (i per extensió els 

parcs temàtics en general) és interessant contraposar-hi el que entén 

Claudio Magris com a viatge. Diu així: "la experiencia donde 

alguien o algo que parecía estar cerca y ser bien conocido se revela 

extranjero e indescifrable, o bien un individuo, un paisaje, una 

cultura que considerábamos diferentes y ajenos se muestran afines 

y emparentados con nosotros."11 És a dir, el viatge entès com una 

revel·lació o si és vol, un bouleversement, dels coneixements i 

experiències prèvies del viatger. En l'època de la gran massificació 

del turisme, aquesta reacció del viatger traçada per Magris 

desapareix en detriment de la recerca d'allò conegut. Així, l'acció 

descrita per Baudrillard de "miniaturitzar" Amèrica en Disneyland, 

o bé el món en el cas del World Park, respon al plaer del turista 

(contemporani) de reviure in-situ el món, tal i com s'havia 

imaginat/contemplat a través d'altres imatges-paisatge; es tracta del 

que podríem anomenar el viatjar a la recerca del déjà-vu.  

  

 Precisament, per a què aquest déjà-vu tingui lloc, 

l'immobilisme (o l'embalsamament) es presenta com la condició 

sine qua non d'aquests nous paisatges contemporanis dels quals el 

parc temàtic n'és la síntesi. L'emergència del "paisatge-simulacre" 

és un símptoma de la creixent pèrdua de la temporalitat del paisatge, 

                                                
10 Ídem, pàg. 30-31.  
11 MAGRIS, Claudio. El infinito viajar. Barcelona, Editorial Anagrama, 2008, 
pàg. 26 
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de la qual la variació i la transformació de la natura n'eren les seves 

màximes expressions. En aquest sentit, Jean Baudrillard destaca que 

no deixa de ser rellevant que un home que avui dia està congelat 

(Walt Disney) contribueixi a la consolidació d'un imaginari del 

paisatge immòbil; la "momificació" del paisatge.      

 

 En el gest de Jia Zhangke de rodar en el World Park de 

Beijing s'amaga la voluntat de mostrar com els "fons" 

contemporanis ressonen en les "figures" que transiten i deambulen a 

través d'ells. En l'interior d'aquest espai emergeixen la 

incomunicació i la solitud, en una mena d'equació per la qual, el 

dépaysament del paisatge comporta una deshumanització de l'home 

contemporani. En aquest sentit, tal i com apunta, Philippe Nys 

"l'attraction exercée aujourd'hui par le paysage pourrait donc 

s'expliquer par le fait qu'il a pris le relais de la métaphore de 

l'organisme. La "crise" du paysage est à comprendre comme une 

crise de la culture." 12  

 

 La mirada del cinema cap aquests nous paisatges mostra la 

transformació de la nostra relació amb la natura al segle XXI. Tant 

The Truman show com The world són exemples paradigmàtics 

d'aquesta tendència contemporània de "momificar" els espais, 

convertir-los en una mena de museus on el visitant retrobi el món 

(re)ordenat i (re)presentat de la manera més adequada per facilitar-

ne el seu consum. Tant el Seaside del film de Weir, com la 

                                                
12 NYS, Philippe. Effervescenses paysagères. A: Dossier "Pour l'amour du 
paysage", Paris, Esprit, Juliol 1995, Pàg. 144 
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"miniaturització" del World Park en el de Zhangke, plantegen la 

vivència del paisatge fora de la línia del temps, en l'interior d'unes 

bombolles artificials, símptomes de la deriva mortuòria del paisatge 

contemporani13. Ambdues formes paisatgístiques s'erigeixen en 

textos que revelen l'esperit d'una època i en les correspondències 

estètiques que emergeixen entre elles es posa en evidència la 

qüestió de la postmodernitat com un dels centres a partir dels quals 

pensar el paisatge avui dia14.  

 

1.2. El "neobarroc digital"15 
 

 En l'imaginari paisatgístic contemporani, la factoria de Walt 

Disney tindrà de nou un paper trascendent quan en 1982 produeixi 

la pel·lícula Tron, on una part del metratge està realitzada 

íntegrament a partir de la imatge electrònica digital. Aquest fet 

trenca amb el realisme ontològic bazinià que havia caracteritzat el 

cinema des dels seus orígens i l'obre cap a nous models de figuració 

del món i la natura. Amb la consolidació i perfeccionament de la 

tecnologia digital, neix una nova manera de representar el paisatge 

que no parteix de la trobada entre la càmera i el món real sinó que la 

imaginació i la memòria en són les forces motrius. Trobem doncs, 

                                                
13 Sobre aquesta qüestió veure: DAGOGNET, François (Dir.) Mort du paysage? 
Seyssel, Champ Vallon, 1982. 
14 Per tal d'ampliar aquesta qüestió veure: NOGUÉ, Joan (Ed.) El paisaje en la 
cultura contemporánea. Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pàgs. 191-275  
15 Prenem el concepte de "neobarroc digital" de: LÓPEZ SILVESTRE, Federico: 
El paisaje virtual. El cine de Hollywood y el neobarroco digital. Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2004. // A la vegada aquest autor reprèn el concepte de 
"neobarroc" de: CALABRESE, Omar. La era neobarroca. Madrid, Cátedra, 
1990.     
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una tendència del  paisatgisme contemporani que s'allunya del 

"país" per, des de l'interior d'un estudi, (re)crear el "paisatge" 

cinematogràfic. S'observa com, de nou, emergeix la qüestió de la 

"reclusió" i l'aïllament de l'exterior com si la caverna platoniana 

s'imposés en l'imaginari paisatgístic de la postmodernitat16. 

Allunyat de la "via Lumière", el paisatgisme digital reprèn la via 

Edison de la qual la seva "Black Maria"17 n'és la principal 

manifestació. 

 

 En l'absència d'un referent real, la majoria dels paisatges 

digitals proliferen en les pantalles de cinema a partir de l'imaginari 

del fantàstic i de la ciència-ficció. La singularitat d'aquests paisatges 

cinematogràfics, però, és que més que néixer com el resultat d'un 
                                                
16 Sobre aquesta qüestió és interessant les reflexions de Slavoj Zizek al voltant de 
"The Matrix" (1999), una altra ficció contemporània que aborda la qüestió del 
simulacre a partir de la figuració de les esferes de Peter Sloterdijk. Diu Zizek: 
"¿No calca The Matrix la imagen platónica de la cueva, seres humanos comunes 
como prisioneros férreamente atados a sus asientos y obligados a ser 
espectadores de una oscura representación de lo que (engañados) consideran 
que es la realidad? (...)The matrix se limita a radicalizar el tema introduciendo 
la realidad virtual. En este aspecto, la clave está en la ambigua relación de la 
realidad virtual con el problema de la iconoclastia. Por un lado, la realidad 
virtual constituye la reducción radical de nuestra experiencia sensorial en toda 
su riqueza, ni siquiera palabras, sino a la mínima serie digital del 0 y el 1 que 
permite o bloquea la transmisión de la señal eléctrica. Por otra parte, este mismo 
artefacto digital genera una experiencia "simulada" de realidad que llega a 
confundirse completamente con la "auténtica" realidad. Esto pone en tela de 
juicio el concepto mismo de "auténtica" realidad. Como consecuencia, la 
realidad virtual es, al mismo tiempo, la reafirmación más radical del poder de 
seducción de las imágenes." A: ZIZEK, Slavoj. "The Matrix o las dos caras de la 
Perversión". A: [www.100w.com.ar/blog/zizek.pdf ]  
17 Es tracta del primer plató de la història del cinema on al llarg de 1894 Edison 
va rodar-hi alguns dels seus treballs. Les exigències lumíniques i la necessitat de 
trobar un espai habitable pels primers cossos fílmics, va portar a la Companyia 
d'Edison a construir aquest artilugi que estava al servei de les necessitats 
cinematogràfiques. Per a més informació veure: MICHAUD, Philippe-Alain. Aby 
Warburg et l'image en mouvement. Paris, Macula, 1998. 
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procés d'experimentació de les noves tècniques digitals es 

desenvolupen a través del que seria una reescriptura barroca tant del 

pintoresc clàssic com del sublim romàntic. L'axioma paisatgístic, 

que abordarem amb deteniment en capítols posteriors, pel qual el 

naixement de noves tècniques (tant de visió com de representació) 

es correspon amb el naixement de noves formes paisatgístiques no 

és especialment reeixit en el cas dels paisatges digitals, tal i com 

afirma Àngel Quintana en Después del cine (2011):  

 
"La gran paradoja del cine espectáculo contemporáneo, apoyado en 

los trabajos de creación mediante cuerpos artificiales, paisajes 

cibernéticos, luces sintéticas y efectos apabullantes, reside en que a 

pesar del éxito comercial sus propuestas en muchos casos ponen en 

evidencia un claro fracaso estético. Estas películas han marcado la 

historia de la tecnología y del espectáculo cinematográfico, pero no 

han sabido desarrollar un modelo estético potente. Su éxito comercial 

ha ido acompañado de un fracaso estético."18  

 

 La mostra d'això és que aquests paisatges digitals 

representen la bellesa de la natura, per exemple, a partir de 

l'imaginari clàssico-ideal de Nicolas Poussin i Claude Lorrain. La 

imatge d'una natura verge i il·limitada que es projecta vers una 

llunyania àurica, les albades i postes de sol que teixeixen una 

atmosfera arcàdica o el rastre de ruïnes de civilitzacions anteriors 

que poblen molt sovint aquests paisatges del fantàstic són alguns 

dels patrons que es repeteixen en múltiples films. El mateix modus 

                                                
18 QUINTANA, Àngel. Después del cine. Imagen y realidad en la era digital. 
Barcelona, Editorial Acantilado, 2011, pàg. 115 
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operandi el localitzaríem en la representació sublim, on els 

paisatges estan concebuts com una reescriptura dels imaginaris 

romàntics tant europeus com americans. La principal variació 

respecte els models pictòrics és la tendència (neo)barroca de 

distorsionar i portar a l'extrem aquestes característiques. Federico 

López Silvestre en el seu El paisaje virtual (2004) sintetitza aquesta 

tendència estètica del digital contemporani.    

 
"Los nuevos paisajes virtuales que se están creando se fundamentan 

en el exceso: si hay oscuridad es absoluta y si hay luz resulta 

cegadora; las llanuras se vuelven interminables, las cordilleras, 

inabordables, y las aguas siempre esconden profundidades abisales; 

si llueve, diluvia, y si sale el sol se hace insoportable; las cascadas 

parecen cataratas y la furia marina se torna alarmante. (...) Lo 

característico del gusto barroco es su carácter excesivo, y lo propio 

del ojo barroco, su búsqueda del límite. ¿Se puede imaginar mejor 

diversión para la vista que aquella que juega con lo que la pone al 

límite?"19 

 

    Aquesta qüestió troba la seva màxima figuració, recentment, 

en Avatar (2009) de James Cameron. La pel·lícula, malgrat estar 

ambientada en l'espai exterior, està concebuda com la reescriptura 

del mite de la conquesta del territori americà, motiu pel qual el 

paisatge adquireix una especial rellevància simbòlica. En ell s'hi 

figura la cultura ecològica d'un poble nadiu que viu en harmonia 

permanent amb la natura. Més enllà de l'exercici d'exorcisme que 

suposa el film, en el seu diàleg amb l'imaginari (tradicional) 

                                                
19 LÓPEZ SILVESTRE, Federico. Op. Citat, pàgs. 67-68 



 

15 

americà, el que és interessant observar és com les característiques 

estètiques del paisatge digital (tant les categories d'allò bell com 

d'allò sublim) són portades al límit. Les perspectives extremes o bé 

les visions aèries de la natura es converteixen en la principal forma 

de representació paisatgística (figs.15-20). Així doncs, el 

barroquisme apuntat per López Silvestre es veu reforçat per la 

tecnologia 3D amb la qual està rodada la pel·lícula.      

  

  

  

  
Figs. 15-20 Fragments d' Avatar on se'ns mostra el "pintoresc" digital  

 

 La popularització del 3D, més enllà de ser una estratègia de 

marketing per tal d'atreure els espectadors a les sales de cinema, 

presenta dos aspectes de reflexió interessants en relació al paisatge 

cinematogràfic. El primer d'ells, és el fet que la seva explotació en 
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sales comercials, sembla estar inserida en una evolució orgànica de 

les formes paisatgístiques digitals. En la distorsió formal que s'havia 

iniciat als 90, la tecnologia 3D es presenta com el darrer graó per tal 

de portar a l'extrem aquesta reecriptura barroca del paisatge. 

L'espectador, literalment, s'immergeix en els grans abismes i 

perspectives paisatgístiques fent possible la viviència d'una natura 

il·limitada i desbordant en tots els sentits. El segon aspecte a 

destacar, i vinculat a l'anterior, és la consolidació al segle XXI del 

dispositiu del "paisatge-espectacle" que popularitzarien els 

panorames del segle XIX. Perviu en l'imaginari contemporani, 

l'experiència del paisatge (il·limitat) com una atracció (divertiment) 

per les grans masses: el parc temàtic.  

 

 En l'horitzó, apareix de nou Disneyland, un dels primers 

indrets on es van explotar les possibilitats "espectaculars" de la 

tecnologia 3D. Podríem dir que l'interval de Tron a Avatar dibuixa 

la influència de l'imaginari Disney en el sí de la tradició 

paisatgística digital. Per aquest motiu, la notícia de que la 

productora de James Cameron i Walt Disney World20 col·laboraran 

per convertir la pel·lícula d'aquest en una atracció dels parcs 

temàtics d'arreu del món és la confirmació d'aquesta lògica 

evolutiva, a la vegada que la concreció de les sinèrgies 

paisatgístiques del segle XXI.  

 

                                                
20 Veure: [http://www.insidethemagic.net/2011/09/disney-announces-james-
camerons-avatar-themed-land-and-rides-for-animal-kingdom-theme-park-at-walt-
disney-world/] 
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 En l'equador entre Tron i Avatar trobem, però, Jurassic Park 

(1993) de Steven Spielberg com el punt d'inflexió pel que fa a la 

tecnologia digital en relació a la representació del paisatge. En ell 

s'hi hibriden la qüestió de les reescriptures neobarroques de les 

categories estètiques clàssiques (l'illa del film se'ns mostra com la 

primera arcàdia digital) amb la idea del parc temàtic (l'illa com un 

espai clos, simulacre d'un món desaparegut). En aquest sentit, és 

interessant la correspondència que estableix el mateix Àngel Quinta 

entre l'illa de Jurassic Park i l'illa de King Kong (1933) per posar en 

evidència el canvi de paradigma associat al digital.  

 
"En Jurassic Park, la idea del muro de King Kong que separaba el 

espacio real del espacio onírico aparece sustituida por unas grandes 

vallas electrificadas. El espacio en que era posible sublimar los 

sueños del subconsciente encontrándose con todo tipo de animales 

extinguidos surge hoy como un lugar limitado donde lo que era 

ficticio, y, por tanto, patrimonio exclusivo de la imaginación, ha 

desembocado, gracias a una serie de leyes pseudobiológicas, en el 

territorio de lo virtual como limbo de lo posible. Los cineastas de 

King Kong penetraban en el mundo perdido para desafiar el peligro. 

Los aventureros de Jurassic Park, en cambio, se pasean con unos 

trenecitos por unas rutas que han sido predeterminadas. Los fallos 

debidos a la vulnerabilidad del sistema provocan el caos y permiten a 

las bestias penetrar en un entorno controlado mediante rígidas 

normas de seguridad."21    

    

 A la llum del que s'ha apuntat s'observa com el "neobarroc 

digital" es tracta d'una tipologia de paisatge que, malgrat estar 
                                                
21 QUINTANA, Àngel. Op. Citat, pàg. 86 
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pensada en el present, es projecta literalment cap el passat. El 

paisatge d' Avatar (com el de Jurassic Park) es mostra com un signe 

buit que no ofereix cap mostra de la relació entre l'home i la natura 

(contemporanis) sinó que repeteix les formes paisatgístiques 

nostàlgiques que arrelen l'home al passat més que projectar-lo cap a 

nous horitzons. James Corner descriu aquesta situació 

contemporània del paisatge que caracteritza els paisatges digitals:  

 
"Scenic landscapes would not be a problem were it not for the sadly 

sentimental and escapist understructure that pervades their viewing; 

there is simply nothing to look forward to. Here, landscape is nothing 

more than an empty sign, a dead event, a deeply aestheticized 

experience that holds neither portent nor promise of a future. Both 

evil and and invention are hidden, and the viewer is allowed to 

momentarily forget and escape from present and future difficulties, 

finding compensation in the recollection of earlier, "simpler" times. 

The net effect is personal withdrawal and nostalgia for the presence 

of the past, both of which are rooted in an astheticized -rather than a 

productive, useful, or engaging- landscape experience."22 

 

 Tant els exemples de The Truman show i The World com el 

d' Avatar comparteixen una qüestió de fons que travessa el paisatge 

contemporani: el seu "embalsamament". Davant d'això, l'acció de 

reflexionar sobre ell que es duu a terme en aquesta recerca es 

presenta d'un banda, com un gest de resistència a la tendència 

predominant de considerar-lo un cliché buit de significat, i de l'altra, 

                                                
22 CORNER, James. "Eidetic Operations and New Landscapes". A: CORNER, 
James (Ed.). Recovering landscape: Essays in contemporary landscape theory. 
Princeton Architectural Press, 1999, pàg. 156 
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com un estímul per tal de "reanimar-lo". L'exploració teòrica que 

emprenem és, doncs, una de les vies per inserir, de nou, el paisatge 

en el fluxe del temps.     

 

1.3. De la pèrdua de l' "aura" a l' omnipaysage 

 

 El paisatge, avui dia, no es pot pensar sense tenir en compte 

les tesis de Walter Benjamin al voltant de L'obra d'art a l'època de 

la seva reproductibilitat tècnica (1936). A partir de la seva múltiple 

reproducció com a "imatge-paisatge", aquest perd progressivament 

la seva unicitat original, la seva aura, nascuda de la pràctica ritual 

de l'artista en el seu encontre amb la natura. Com apunta Benjamin: 

"A mesura que el valor del quadre es va secularitzant, les 

representacions del substrat de la seva unicitat es tornen més 

indeterminades. En l'apercepció del receptor, la irrepetibilitat de 

les imatges que apareixen en l'obra cultural és substituïda cada cop 

més per la seva unicitat empírica de l'artista o del seu treball 

artístic. Evidentment això no s'esdevé mai del tot, sense residus; el 

concepte d'irrepetibilitat mai no deixa de tendir a ultrapassar el de 

l'atribució autèntica."23  

 

 En el cas de la representació paisatgística, aquesta pèrdua de 

l'aura és doble en tant que la proliferació d' "imatges-paisatge" de 

determinats indrets acaba provocant el "deteriorament" d'aquests. 

L'espai desconegut esdevé conegut a través del paisatge de forma 

                                                
23 BENJAMIN, Walter. "L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat 
tècnica". Barcelona, Edicions 62, 1983, pàgs. 40-41   
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que la porció de territori representada perd progressivament el seu 

caràcter màgic i misteriós, essent el turisme contemporani la 

màxima expressió d'aquesta metamorfosi. Es produeix la paradoxa, 

doncs, que pintar un determinat lloc, suposa el seu (re)descobriment 

per part de l'espectador a la vegada que també n'obre la via per la 

seva aniquilació com a paisatge. El cas de Frederic Edwin Church i 

les litografies de les seves pintures de les cascades del Niàgara que 

van atreure milions de turistes a aquest paratge són un paradigma de 

com la sublimitud i la trascendència d'un espai es perd per la seva 

propagació com imatge-paisatge. Podríem dir, doncs, i servint-nos 

de la terminologia d'Alain Roger que reprendrem més endavant, que 

en el cas del paisatge la seva múltiple reproducció genera una 

pèrdua de l'aura in-situ i in-visu.       

 

 És precisament la pèrdua de l'aura del paisatge (en aquesta 

doble vessant) l'origen del concepte d'"omnipaysage" que 

l’historiador del paisatge Michael Jakob planteja en Le paysage 

(2008). Un concepte que li permet descriure la saturació i fatiga que 

ha provocat l’omnipresència de la imatge-paisatge en tot el món a 

principis del segle XXI. Diu Jakob:  

 
“Notre époque est décidément celle du paysage, du moins en ce qui 

est de sa reproduction verbale et iconique. Le mot et la chose-image 

sont partout, dans la presse quotidienne et dans les publications 

spécialisées, sur les écrans et sur les murs, dans les dépliants et dans 

les esprits. Aujourd’hui le paysage est affiché et dévoilé, il est 

expliqué et adulé, conservé et protegé, et il est également vendu et 

revendu. Popularisé et démocratisé, il appartient désormais à tout le 
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monde, alors qu’il fonctionnait dans le passé comme code social et 

signe distinctif d’une certaine élite qui se reconnaissait volontiers 

dans le partage commun de lieux emblématiques ou de 

représentations topiques.”24  

 

 La “popularització”, “democratització” i “mercantilització” 

de la imatge-paisatge no és un paradigma exclusiu del segle XXI. 

Tot el contrari. En aquest segle es culmina un procés evolutiu, que 

en el cas d’Occident, s’inicia en el Renaixement, amb el naixement 

del paisatge; continua en el segle XVIII amb l’època d’esplendor 

del gènere paisatgístic en la pintura; i entra en crisi al segle XIX 

amb la revolució impressionista i la invenció de la fotografia. En el 

segle XX, la presència de la imatge-paisatge es multiplica 

exponencialment i es dissemina per tots els àmbits, primer el 

cinema, després la televisió i finalment internet. Sens dubte, però, la 

invenció i difusió de la tecnologia digital és el pas definitiu cap 

aquest estadi de l’"omnipaysage".  

 

 Com apunta el propi Michael Jakob, la noció 

d’"omnipaysage" porta implícit el següent raonament: “si tot és 

paisatge, res és paisatge en tant que res ens sorprèn i tot ens deixa 

indiferents”; una formulació lògica que tampoc és exclusiva del 

segle XXI sinó que transcorre en paral·lel al procés evolutiu de la 

imatge-paisatge, des de la "unicitat" dels orígens fins a la seva 

creixent múltiplicació. Curiosament, en la tradició occidental, 

aquest estatus d’“estar en qüestió” ha acompanyat permanentment 

al paisatge. En el moment en què aquest s’independitza del gènere 
                                                
24 JAKOB, Michael. Le paysage. Gollion, Infolio Éditions, 2008, pàg. pàg. 7  
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històric i mitològic i pren autonomia pel seu compte es posa en 

dubte que pugui arribar a gaudir dels honors i la dignitat que 

acompanyaven la representació de la figura humana. El dia, però, 

que aquests honors arriben de la mà del realisme i el naturalisme 

se'n plantejarà la seva excessiva "banalització" amb motiu de la 

creixent popularització com a imatge-paisatge. Tal i com apunta 

Kennet Clark a L'Art du paysage (1994):  

 
“Toute forme d’expression porte en soi les germes de sa propre 

décadence. (...) Dans toutes les formes du plaisir artistique, 

l’économie de l’effort intellectuel et spirituel crée toujours le désir 

d’un plaisir plus grand. Tout art fondé sur la reconnaissance d’un 

motif épargne au spectateur l’étude des rapports de forme entre le 

motif réel et le motif représenté; mais bientôt, cette reconaissance 

même du motif devient un effort, et le goût de la masse réclame alors 

les représentations stéréotypées de ses motifs favoris.”25      

 

 En el context contemporani, possiblement, caldria redefinir 

el terme “paisatge”, el qual ha patit l’erosió del temps i de 

l’evolució històrico-social. Al mateix temps, però, cal reivindicar-lo 

com a forma de pensament, com a vehicle per abordar les 

complexes relacions entre l'home i la natura26. La modernitat 

                                                
25 CLARK, Kenneth. L’Art du paysage. Paris, Gérard Monfort Éditeur, 1994, pàg. 
116 
26 Sobre aquesta qüestió Augustin Berque apunta: "Le paysage, néanmoins, reste 
essentiellement la modalité visuelle de notre relation à l'environnement. 
L'inflation qui de nos jours mène à parler de paysage à propos de tout et de rien 
tend à en faire un mot vide, hormis qu'il symbolise une distanciation vis-à-vis du 
monde; ce alors même qu'il importe plus que jamais, devant l'enlisement du 
projet moderne, de donner au paysage un sens qui nous motive et nous engage 
dans le monde." A: BERQUE, Augustin (Dir.). Cinq propositions pour une 
théorie du paysage. Seyssel: Champ Vallon, 1994, pàg. 27 



 

23 

implícita en la pròpia acció de valorar estèticament un territori és, 

de per sí, un símptoma de la potència intel·lectual del concepte. 

Així, en l'època de la seva (aparent) "desaparició per saturació", 

recuperar-lo com a instrument de pensament es presenta com una 

via alternativa d'abordar i pensar la història de l'art i, de forma 

tangencial, la pròpia història del cinema. 

 

1.4. L'ombra allargada de la pintura 

 
 El paisatgisme occidental està estretament relacionat amb la 

seva representació pictòrica. A diferència d'Orient, on el paisatge 

neix associat a la cal·ligrafia i la literatura27, a Occident el concepte 

de "paisatge pintat"28 es converteix en expressió tautològica des dels 

seus inicis. Tal i com afirma Joachim Ritter “(...) la peinture de 

paysage et à travers elle, celle de la matrice picturale considérée, 

on le sait, comme constitutive, plus encore, fondatrice, du paysage 

non seulement comme représentation mais aussi dans sa quasi-

ontologie.”29  

 

 A partir d'aquesta premissa, sorgeix un primer dubte: com el 

cinema es relaciona amb aquesta tradició pictòrica? En la majoria 

d'ocasions la resposta s'ha plantejat a partir de la transposició del 

quadre pictòric al cinematogràfic, assumint el plan-tableau, definit 
                                                
27 Ídem, pàgs. 14-18 
28 Sobre aquesta qüestió veure: ZUSMAN, Perla. "Perspectivas críticas del 
paisaje en la cultura contemporánea". A: NOGUÉ, Joan (Ed.). El paisaje en la 
cultura contemporánea. Op. Citat, pàgs. 280-282  
29 RITTER, Joachim. Paysage. Fonction de l’esthétique dans la société moderne. 
Besançon, Les Éditions de l’Imprimeur, 1997. Pàgs. 14-15 
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per Pascale Bonitzer30, com la principal forma de representació del 

paisatge. Davant d'això, la següent qüestió a formular-se és de quina 

manera el cinema transforma les possibilitats del paisatge, tant des 

del punt de vista de l'imaginari paisatgístic com en la manera de fer-

nos experimentar la nostra relació amb la natura? En aquest camí 

intermig entre el diàleg amb la tradició pictòrica i el trencament o 

distanciament d'aquesta, és on emergeix la possibilitat de constituir 

una estètica del paisatge cinematogràfic.   

 

 El Treball de Recerca previ a aquesta investigació, Formes 

del paisatge en la “Trilogia de Koker” d'Abbas Kiarostami (2006) 

ens va permetre establir una sèrie de categories a partir de les quals 

aproximar-nos a la relació entre cinema i paisatge. Així, les 

categories de “paisatge en construcció” i “paisatge en moviment” 

que es repeteixen en les tres pel·lícules i es perllonguen en l'obra del 

cineasta iranià, sentaven les bases per a una possible estètica del 

paisatge purament cinematogràfica; una estètica distanciada de la 

llunyania i la immobilitat, com a formes hegemòniques de 

representació i pensament del paisatge i, pel contrari, articulada a 

partir de la fragmentació i el moviment.     

 

 A partir d'aquestes idees l'operació de recerca que plantegem 

consisteix en no pensar exclusivament el cinema com un art que 

repeteix i imita, en la mesura del possible, uns determinats patrons 

estètics propis de la pintura, sinó abordar-lo com una tècnica de 

                                                
30 BONITZER, Pascale. Peinture et cinéma. Décadrages. Paris, Cahiers du 
cinéma / Éditions de l'étoile, 1995.  
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visió que els reescriu i els reinterpreta per portar-los més enllà del 

plan-tableau. La investigació s'articula, doncs, a partir de dues 

qüestions principals. La primera: quines són les aportacions de la 

tècnica cinematogràfica, figurada en el découpage i la mobilitat de 

la imatge, en l'estètica del paisatge? La segona: com aquestes 

aportacions dialoguen amb la tradició paisatgística precedent?   

   

1.5. La mirada arqueològica a través del paisatge 
 

 La premissa d'aquesta investigació és que en la matriu 

pictòrica del paisatge podem localitzar aquelles formes en brut que 

posteriorment el cinema recollirà i polirà per tal de treballar-les a 

partir de la tècnica cinematogràfica. Així doncs, la història del 

paisatge pot reescriure's a partir de la recerca d'aquelles 

correspondències entre les imatges cinematogràfiques i les 

pictòriques, la possibilitat de trobar en les formes paisatgístiques del 

present rastres de les del passat, com a la vegada, trobar en el passat 

les figuracions de les del present.   

 

  El segon objectiu de la recerca serà detallar les diferents 

metamorfosis que aquestes formes paisatgístiques experimenten i 

que les portaran de l'heterodòxia i/o excepcionalitat en l'imaginari 

pictòric a la seva assimilació i/o popularització en l'imaginari 

cinematogràfic. Per tal de fer-ho, s'emprarà una mirada 

arqueològica que, partint de la llunyania fundacional del paisatge 

occidental, tractarà de reconstruir els camins fins el découpage 
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paisatgístic i la mobilitat del paisatge en el cinema. Es tracta de 

desplaçar-nos enrera per tal de projectar-nos endavant en el temps.  

 

 Aquesta mirada arqueològica posa en evidència el caràcter 

de palimpsest del paisatge cinematogràfic, constituït a partir de  

múltiples escriptures sobreposades, com si fossin capes geològiques 

d'un territori. Es tracta del que Alain Roger descriu com a "'paysage 

mille-feuilles', détenant mille couches et mille profondeurs, 

optiques, haptiques, kinesthésiques, coenesthésiques, mémorisées, 

imaginaires, etc."31 Unes capes en les quals habiten els espectres 

d'aquelles formes paisatgístiques que es disseminen al llarg de la 

història del cinema, apareixent i desapareixent, en diferents 

èpoques, tradicions i autors. Com apunta Maurizia Natali:  “Le 

cinéma, au moment même où il semble affaiblir la valeur du 

paysage et rendre impossible sa contemplation, retrouve parfois 

son énigme sur l’écran et condense en quelques instants 

d’empreinte photographique une foule de spectres esthétiques.”32   

 

 Així, el treball arqueològic d'exploració de la tradició 

paisatgística s'acompanya d'un procés de recol·lecció d'aquelles 

formes del cinema que, independentment de l'època o l'autor, 

contenen aquests "espectres estètics" capaços de restituir, 

fugaçment, la unicitat original del paisatge. En aquesta mise en 

collage, el propi muntatge cinematogràfic no solament és un dels 

                                                
31 Alain Roger reprèn aquesta terminologia de Bernard Lassus tal i com ell mateix 
exposa. Veure: ROGER, Alain. Court traité du paysage. Op. Citat, pàg. 116  
32 NATALI, Maurizia. L'image-paysage: iconologie et cinéma. Vincennes, 
Presses Universitaires de Vincennes, 1996, pàg. 66. 
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objectes de reflexió al voltant del paisatge, sinó també una forma de 

pensament de les imatges (pictòriques-cinematogràfiques), tal i com 

posa en evidència Georges Didi-Huberman, referint-se al gran 

projecte analític d'Aby Warburg:  "En su calidad misma de montaje, 

el atlas 'Mnemosyne' propone algo bien diferente a una simple 

recopilación de imágenes-recuerdos que narran una historia. Es un 

dispositivo complejo destinado a ofrecer -a abrir- los jalones 

visuales de una memoria impensada de la historia. El conocimiento 

resultante de ello es tan nuevo en el campo de las ciencias humanas 

que parece difícil encontrarle modelos o equivalentes."33 En aquest 

doble moviment d'exploració i recol·lecció de fragments 

paisatgístics es pretén dibuixar les pautes per una estètica del 

paisatge cinematogràfic que pugui constituir-se com a alternativa a 

la història del paisatge tradicional34.  

 

 Per finalitzar l'exposició dels propòsits d'aquesta 

investigació, voldríem recuperar unes paraules que Roland Barthes 

dirigeix a Michelangelo Antonioni en una carta publicada a Cahiers 

du cinéma. En ella diu: “Vous regardez longuement ce qu’il ne vous 

était pas demandé de regarder (par la convention narrative). Ceci 

est dangereux, car regarder plus longtemps qu’il n’est demandé 

                                                
33 DIDI, Huberman. La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los 
fantasmas según Aby Warburg. Op. Citat, pàg. 432 
34 La teoria i la història del paisatge a Occident són relativament joves. La major 
part de les reflexions i aproximacions al paisatge són deudores del que podríem 
anomenar un discurs paisatgístic que s'inicia a finals del segle XVIII amb 
l'idealisme alemany i les investigacions geogràfiques d'Alexander Von Humboldt. 
A partir d'aquí, teòrics com Georg Simmel i Joaquim Ritter assenten alguna de les 
bases per a pensar el paisatge a les portes del segle XX; bases que reprenen o 
reactualitzen altres teòrics més contemporanis com Simon Schama, Kenneth 
Clark, Alain Roger,  Augustin Berque o el propi Michael Jakob.   
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dérange tous les ordres établis.”35 Mirar i pensar el paisatge 

cinematogràfic es planteja com una tasca complexa en tant que 

suposa, en bona mesura, anar en contra de la "convenció narrativa" 

com també suposa anar en contra de la situació del paisatge en la 

contemporaneïtat. Assumim aquests riscos convençuts que la 

resistència és l'única actitud i forma de pensament capaç de 

revitalitzar el paisatge avui dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 BARTHES, Roland. "Caro Antonioni". A: Cahiers du Cinéma, núm. 311, maig 
1980.  
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2. LA LLUNYANIA: GÈNESI DEL(S) PAISATGE(S)  

 

2.1. Els extrems de la “distància” 
 

L’evolució del paisatge a Occident s'ha articulat, 

principalment, al voltant d'una (gran) dialèctica: la llunyania i la 

proximitat. Tal i com veurem al llarg d’aquestes pàgines, l’elecció 

d’una distància adequada des de la qual contemplar la natura ha 

pautat les diferents metamorfosis que ha experimentat el paisatge 

des de la seva gènesi al segle XV fins els nostres dies. Podríem dir 

que cadascuna de les parades intermitges entre un pol i l’altre 

d’aquesta distància ha donat llum a formes paisatgístiques que 

sobreviuen encara en el nostre imaginari visual i que d’una manera 

o altra segueixen associades a les nocions de llunyania i de 

proximitat. De la mateixa manera, el propi moviment intermig entre 

els extrems de la dialèctica ha esdevingut un fèrtil generador de 

paisatges.    

 

La pintura de paisatge, com a escola de la mirada36, s’erigeix 

en l’escenari privilegiat des del qual aprehendre a transitar per 

aquests dos pols, assaborint-ne els plaers associats a cadascun 

d’ells. Així ho posa de manifest Carl Gustav Carus en les seves 
                                                
36 Diu Javier Maderuelo: “No ha empezado a haber contemplación del entorno 
como paisaje hasta que los artistas no han comenzado a representarlo, lo que 
conduce a la confirmación de una utilidad añadida a la pintura, la de servir 
como escuela de la mirada.” Veure: MADERUELO, Javier. El paisaje. Génesis 
de un concepto. Madrid, Abada Editores, 2005, pàg. 32 
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Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje: “El placer 

experimentado al contemplar desde una cima montañosa el 

entrelazamiento de los valles que acabamos de recorrer no se 

atenúa; antes bien, al mirar de cerca podemos sentir claramente, 

intensificada, la impresión de conjunto, porque en ella se repite y 

vuelve de alguna manera el deleite experimentado en ciertos 

lugares.”37 A partir del que apunta Carus, veiem com ambdues 

mirades no són contradictòries sinó més aviat complementàries. 

L’elecció d’una o l’altra estarà subjecte, doncs, a la visió 

paisatgística que l’artista vulgui fer sorgir a través d’aquestes. Així, 

la mise en distance es revela com un pas obligatori per tal de dur a 

terme la mise en paysage.   

 

El paisatge cinematogràfic no és una excepció als 

plantejaments exposats: tota mise en scène no deixa de ser 

implícitament una mise en distance. Com en la pintura de paisatge, 

el director de cinema haurà d’elegir per quins extrems de la 

dialèctica (llunyania/proximitat) transitar, de forma que l’espai que 

s’obri entre la càmera i allò rodat determinarà la morfologia del 

paisatge. Maurizia Natali en una de les aproximacions més 

il·luminadores sobre aquesta qüestió, L’image-paysage (1996), ho 

sintetitza així:  

 
“Le pathos du paysage au cinéma se condense encore dans les deux 

motifs rhétoriques qui proviennent de la peinture, c’est-à-dire la 

vision du lointain –horizon, vue panoramique, raccourci, portes, 

                                                
37 CARUS, Carl Gustav. Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisajes. 
Madrid, La balsa de la Medusa, 1992. 
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fenêtres- et la révélation d’un détail, par exemple un nuage, une 

plante, un rocher, un reflet dans l’eau, des gouttes de pluie. À travers 

ces figures le paysage ouvre de véritables “intervalles” esthétiques et 

poétiques dans la prose du cinéma.”38 

 

El gest de pensar la història del cinema com una oscil·lació 

entre els extrems d’aquesta distància fa emergir el substrat pictòric 

que sobreviu en territori cinematogràfic. Es posa en evidència que 

el paper del paisatge a l’interior d’aquesta història pot ser 

equiparable, per exemple, al de l’actor, màxima expressió de la 

deriva “narcissista” que prendrà el cinema a mesura que se’n 

desenvolupi el seu llenguatge. A partir del paisatge cinematogràfic 

pot esboçar-se una història del cinema paral·lela que 

perllongui/clausuri recorreguts artístics empresos anys o segles 

enrera; trajectes que han quedat suspesos en el temps com les ruïnes 

d’unes formes paisatgístiques (aparentment) desaparegudes.  

 

Entre aquestes ruïnes, trobem la llunyania, gènesi del 

paisatge occidental, que es manifesta com el punt de partida des del 

qual reflexionar sobre la singularitat del paisatge cinematogràfic. En 

ella situem el port des del qual emprendre el viatge “icononàutic” 

en el qual s’emmiralla la nostra recerca. 

 
 “Si une nouvelle notion de paysage cinématographique devient 

possible, elle dérive d’un voyage spectral dans les labyrinthes de la 

mémoire filmique où se déplace ce nouveau voyageur virtuel qu’est, 

                                                
38 NATALI, Maurizia. L’image-paysage. Iconologie et cinéma. Paris, Presses 
Universitaires de Vincennes, 1996. Pàg. 18. 
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selon la belle expression de Gian Piero Brunetta, l’ “Icononaute” (...) 

Il voyage dans la mémoire du cinéma, toujours à la recherche d’un 

écran pour projeter son ombre à lui, ses fondus, ses spectres qui sont 

moins des fantasmes psychiques individuels que des simulacres 

dérivés de l’expérience audiovisuelle collective.”39    

 

2.2. Els orígens de la llunyania 
 

El paisatge a Occident neix en i de la llunyania. L’acció de 

desvincular-se de la natura i concebre-la com un objecte autònom 

independent del subjecte esdevé el punt de partida del paisatgisme 

occidental i un dels principals trets diferenciadors respecte 

l'oriental, tal i com remarca Augustin Berque40. L’emergència 

d’aquesta llunyania determina el passatge de l’Edat Mitjana al 

Renaixement i en conseqüència significa el naixement de 

l’anomenada Modernitat41. L’home s’allibera de la Totalitat de la 

                                                
39 Ídem, pàg. 9 
40 “Il y a là une différence radicale par rapport à la Chine. Ce n’est pas 
seulement pour des raisons intrinsèques à la technique picturale que les paysages 
peints à l’européenne ne comportent pas les “blancs” de ceux peints à la 
chinoise; c’est parce qu’ils ont à représenter un environnement saisi comme un 
objet substantiel, non dans sa relation avec le sujet. C’est la forme extérieure et 
complète de cet environnement objectivé qui est peinte, et non point, allusivement 
et à grands traits, l’“intention” du paysage.” A: BERQUE, Augustin (dir.). Cinq 
propositions pour une théorie du paysage. Seyssel: Champ Vallon, 1994. Pàgs. 
22-23 
41 Sobre aquesta qüestió apunta Joachim Ritter: "Allí donde la escisión de la 
sociedad y de su naturaleza “objetiva”, por una parte, y la naturaleza que 
impone en torno su paso, por otra, son la condición de la libertad, la 
recuperación y actualización estéticas de la naturaleza poseen la función positiva 
de mantener abierta la conexión del hombre con la naturaleza en torno y de 
prestarle expresión y visibilidad, ya que esta conexión ha de quedar 
necesariamente inexpresada en el mundo de objetos de la sociedad si no existe la 
mediación estética. El paisaje pertenece así, histórica y objetivamente y en 
cuanto naturaleza visible de la vida terrena ptolemaica, a la estructura escindida 
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Natura i pren autonomia a l’interior de l’engranatge còsmic del que 

fins llavors havia format part. En l’escissió entre l’home (el 

subjecte) i la natura (l’objecte), s’anticipa la revolució científica que 

es produirà uns segles més tard, i a la vegada es posa la primera 

pedra per a l’edificació d’una estètica del paisatge o, com diria 

Rainer Maria Rilke, un "art del paisatge". Diu així el poeta: "Y 

mirar el paisaje como algo lejano y extraño, como algo remoto y 

sin amor, que se cumple enteramente en sí mismo, era necesario, 

para que pudiera servir algún día como medio y ocasión para un 

arte autónomo; porque tenía que estar alejado y ser muy distinto de 

nosotros, para poder convertirse en imagen liberadora de nuestro 

destino. Tenía que ser casi hostil, en sublime indiferencia, para 

poder dar una nueva interpretación, con sus objetos, a nuestra 

existencia.”42  

 

Alain Roger detalla les conseqüències d’aquesta 

metamorfosi associada al gest de retrocedir i prendre distància 

respecte la natura. Un gest que malgrat la seva simplicitat amaga, o 

millor dit, fa visible tant una nova concepció del món com una nova 

posició de l'ésser humà en el seu interior:  

 

“Avec le recul, nous pouvons dire que l'invention du paysage 

occidental supposait la réunion de deux conditions. D'abord, la 

                                                                                                           
propia de la sociedad moderna. (...) Por ello sólo puede haber naturaleza en 
cuanto paisaje bajo la condición de la libertad y en el terreno de la sociedad 
moderna." A: RITTER, Joachim. Subjetividad. Seis ensayos. Barcelona/Caracas, 
Editorial Alfa, 1986, pàg. 154     
42 RILKE, Rainer Maria. Teoría poética. Madrid, Ediciones Júcar, 1987, pàg. 
204. 
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laïcisation des éléments naturels, arbres, rochers, rivières, etc. Tant 

qu'ils restaient soumis à la scène religieuse, ils n'étaient que des 

signes, distribués, ordonnés dans un espace sacré, qui, seul, leur 

conférait une unité. C'est pourquoi, au Moyen Âge la représentation 

naturaliste n'offre aucun intérêt: elle risquerait de nuire à la fonction 

édifiante de l'oeuvre. Il faut donc que ces signes se détachent de la 

scène, reculent, s'éloignent, et ce sera le rôle, évidemment décisif, de 

la perspective. En instituant une véritable profondeur, elle met à 

distance ces éléments du futur paysage et, du même coup, les laïcise. 

Ils ne sont plus des satellites fixes, disposés autour des icônes 

centrales, ils forment l'arrière-plan de la scène (au lieu du fond doré 

de l'art byzantin), et c'est tout différent; car là ils se trouvent à l'écart 

et comme à l'abri du sacré. Mais les voilà condamnés à se forger leur 

unité. Telle est la seconde condition: il faut désormais que les 

éléments naturels s'organisent eux-mêmes en un groupe autonome, au 

risque de nuire à l'homogénéité de l'ensemble.”43  

 

Com es pot observar, el paisatge estarà sempre lligat a 

aquesta llunyania (original) la qual s’associarà amb una visió 

panoràmica o de conjunt on tots els elements paisatgístics resten 

units. Aquesta distància possibilita la percepció de la lògica que 

entrellaça les diferents parts del territori per convertir-lo en una 

unitat indivisible sota l'etiqueta de "paisatge". Així doncs, en aquest 

gest de recul del que parla Alain Roger trobem la doble operació 

que dóna llum al paisatgisme occidental: el (re)descobriment de la 

natura i l’agrupament (a través de la mirada) dels elements que la 

componen i li donen una forma determinada.  

                                                
43 ROGER, Alain. Court traité du paysage. Paris, Éditions Gallimard, 1997, 
pàg.70 
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 La ciutat, en la seva contraposició amb el camp, tindrà un rol 

fonamental en aquest procés d’allunyament, prefigurant l’altra gran 

dialèctica motriu del paisatgisme occidental: l’interior i l’exterior. 

En el progressiu desplaçament del camp cap a la ciutat i el 

conseqüent “desarrelament” de l’home envers la terra trobem el pas 

previ i necessari per al naixement del paisatge. D'aquesta manera, la  

ciutat es converteix al llarg dels anys (i segles) en l’escenari 

principal dels ensomnis paisatgístics que es revelaran com una via 

d’escapament a la "clausura" urbana. Alain Roger, de nou, ens posa 

en situació. 

 
“La perception d’un paysage, cette invention de citadins, comme on 

le verra bientôt, suppose à la fois du recul et de la culture, une sorte 

de reculture en somme. Cela ne signifie pas que le paysan est 

dépourvu de tout rapport à son pays et qu’il n’éprouve aucun 

attachement est d’autant plus puissant qu’il est plus symbiotique. Il 

lui manque, dès lors, cette dimension esthétique, qui se mesure, 

semble-t-il, à la distance du regard, indispensable à la perception et à 

la délectation paysagères. Le paysan est l’homme du pays, non celui 

du paysage, et peut-être faudrait-il opposer, avec la prudence requise, 

le paysan et le paysageant, c’est-à-dire l’homme de la ville.”44  
 

 L’anecdotari paisatgístic troba en la història de Paul 

Cézanne i el paysan de la Provença45 la figuració d’aquesta qüestió 

                                                
44 ROGER, Alain. Court traité du paysage. Op. Citat, pàg. 27. 
45 “Cézanne était d’ailleurs tout à fait conscient du fait que, pour ses 
contemporains, à commencer par les paysans de Provence, aucun ‘esprit’ ne 
‘souffalit’ sur la Sainte-Victoire, rien d’une ‘montagne inspirée’, puisque, comme 
il l’écrit à son ami Gasquet, ils ne la ‘voyaient’ même pas! ‘Avec des paysans, 
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de la llunyania vehiculada a la dialèctica entre ciutat/camp que 

reapareixerà en diferents etapes del paisatgisme a Occident. 

L’allunyament físic es revel·la com una proximitat espiritual al 

territori, fent bo l’epigrama de Joseph Joubert: “J’ai de la peine à 

quitter la ville parce qu’il faut me séparer de mes amis; et de la 

peine à quitter la campagne parce qu’alors, il faut me séparer de 

moi.” 

 

 L'home de ciutat, el ciutadà, encarnarà doncs la figura capaç 

de valorar/contemplar estèticament el(s) fons en els que durant 

segles havia desenvolupat les seves activitats quotidianes, en 

consonànica i harmonia amb els cicles de la natura. En aquest 

procés de canvi, la pintura (tant italiana com nòrdica) troba en el 

motiu de la finestra46 la millor figuració de la dialèctica entre 

l’interior i l’exterior47; i per extensió, entre l’espai urbà i el rural. 

                                                                                                           
tenez, j’ai douté parfois qu’ils sachent ce qu’est un paysage, un arbre. (...) J’ai fait 
des promenades parfois. J’ai accompagné derrière sa charrette un fermier qui 
allait vendre des pommes de terre au marché. Il n’avait jamais vu, ce que nous 
appelons vu, avec le cerveau, dans un ensemble, il n’avait jamais vu la Sainte-
Victoire’.” A: ROGER, Alain. Op. Citat, pàgs 21-22. 
46 Tenint en compte l'objectiu de la investigació d'analitzar el diàleg entre pintura 
i cinema per tal d'analitzar-ne les representacions paisatgístiques que en sorgeixen 
és interessant prendre en consideració, de cara als propers capítols, el rol de la 
finestra en el territori cinematogràfic. Diu Jordi Balló: "El cinema ha funcionat 
sota l'imperi de l' 'efecte finestra', una manera d'expressar un compromís, una 
certa mística de la realitat, de la mirada, de la transparència. És una consciència 
plenament adquirida per l'espectador: saber que darrere de tot mur hi ha una 
esquerda que ens remet al més enllà de l'espai, un fora de camp que només és 
intuït, però que resulta suficient per completar l'escenari de l'acció. La finestra és 
la més privilegiada d'aquestes obertures, perquè marca els passatges entre 
l'interior i l'exterior. Uns passatges que no són d'acció, perquè la finestra no és 
la porta, no implica un trànsit físic sinó un itinerari mental."46 A: BALLÓ, Jordi. 
Imatges del silenci. Els motius visuals en el cinema. Op. Citat, pàgs. 17-18  
47 Una dialèctica que s’erigirà com un dels eixos vertebradors del paisatgisme 
nòrdic, bressol del paisatge occidental. “For northern Europeans especially, there 
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L’“enquadrament” de la natura es converteix en un dels principals 

mecanismes compositius per a la creació de “llunyanies” tal i com 

es posarà de manifest al llarg de la història del paisatge occidental. 

Una història que, valgui la pena dir-ho, podria visualitzar-se (i 

sintetitzar-se) metafòricament com el procés de "travessar una 

finestra" fins a endinsar-se de ple en la natura; un recorregut 

(aparentment) breu a nivell espacial i molt llarg a nivell temporal48. 

No en va, Alain Roger otorga a la finestra un rol cabdal en la gènesi 

del(s) paisatge(s).  

 
“L'événement décisif, que les historiens ne me semblent pas avoir 

assez souligné, est l'apparition de la fenêtre, cette veduta intérieure au 

tableau, mais qui l'ouvre sur l'extérieur. Cette trouvaille est, tout 

simplement, l'invention du paysage occidental. La fenêtre est en effet 

ce cadre qui, l'isolant, l'enchâssant dans le tableau, institue le pays en 

paysage. Une telle soustraction -extraire le monde profane de la 

scène sacrée- est, en réalité, une addition: le age s'ajoutant au pays”49. 

 

 A la llum del que s'ha esboçat podem afirmar que en la 

ciutat (i el ciutadà) i la finestra trobem dos dels motius centrals 
                                                                                                           
is a fascination with the relaxing of sharp distinctions between inside and outside, 
landscape and domestic interior. So much of the northerner’s life is passed inside 
buildings that it differs a great deal from the experience of the Mediterranean 
where inside and outside interpenetrate more easily. Such considerations might 
help to explain why landscape art seems originally to have been a northern 
European initiative.” A: ANDREWS, Malcolm. Landscape and Western Art. 
Oxford, Oxford Universities, Pàg. 110 
48 Al llarg d’aquest procés intervenen múltiples factors (socials, econòmics, 
tècnics, filosòfics...) de forma que les evolucions no es produeixen sota una lògica 
exacta. Com en tot procés artístic no es pot parlar de dates concretes, sinó que 
molt sovint hi ha artistes que abans que s'imposi una norma estètica ja l'utilitzen 
de forma excepcional un o dos segles abans. Sobre aquesta qüestió veure en 
detall: MADERUELO, Javier. El paisaje. Génesis de un concepto. Op. Citat. 
49 ROGER, Alain. Court traité du paysage. Op. Citat, pàg. 73 
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d'aquest adveniment del paisatge. La primera esdevé la manifestació 

d’una distància física respecte la natura mentres que la segona 

esdevé l’expressió d’una distància espiritual; les dues distàncies que 

resten inexorablement associades a la gènesi de la llunyania. Jean-

Luc Nancy ho sintetitza així a Au fond des images (2003): “Le 

paysage commence par une notion, fût-elle vague ou confuse, de 

l'éloignement et d'une perte de vue qui vaut pour l'oeil physique 

comme pour celui de l'esprit.”50 

 

Gairebé mig mil·leni després, a les portes del segle XX, en 

els orígens del cinema (re)trobarem tant la ciutat com el motiu  de la 

finestra com a factors associats, directa o indirectament, a la gènesi 

del paisatge cinematogràfic. D'una banda, el fet que el cinema neixi 

a l'interior de la ciutat (com a testimoni de la vida urbana), en 

paral·lel a la desaparició progressiva del camp, alimenta l'imaginari 

del paisatge en la llunyania. D'altra banda, la pantalla de cinema 

esdevindrà la "finestra"51 a través de la qual el ciutadà podrà 

contemplar el món exterior i satisfer així el desig de paisatge 

                                                
50 NANCY, Jean-Luc. Au fond des images. Paris, Éditions Galilée, 2003, pàg. 103 
51 Sobre el motiu de la finestra Maurizia Natali apunta: "However, in Western 
culture, even before the invention of cinema, the image of landscape already 
functioned as a symbolic 'screen' on which notions of nature and national 
identity, utopias and dystopias, relationships to ancestors and newcomers, and 
religious and historical narratives had been projected, recomposed and 
enhanced, presented as dreamed decor or advertised as faithful reproductions. In 
movies, the landscape, as a window, multiplies 'ad infinitum' the metaphor that 
has been used to define the cinema itself as a window onto the world. With this 
imagery, the recorded or staged views of nature not only remediate the special 
effects of painting (depth, perspective, planes) but also reveal the nature of these 
special effects of the cinema as a whole, what could be called its technological, 
emotional, and spectacular dream-work." NATALI, Maurizia. The Sublime 
Excess of the American Landscape: Dances with wolves and Sunchaser as 
Healing Landscapes. CINÉMAS. Vol. 12. Núm. 1, 2001, pàg. 107 
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associat a la "pèrdua" de la natura. Abans de descabdellar aquesta 

correspondència, però, cal triangular l’equació de la llunyania del 

paisatge cinematogràfic i introduir un tercer (i últim) aspecte, 

vinculat als anteriors: la mirada geogràfica. 

 

2.3. Cartografies del món  
 

 Bernard Lamblin, en el capítol de Peinture et temps (1983) 

dedicat al paisatge, estableix la categoria de "paisatges del món" per 

definir aquelles pintures del segle XVI que evoquen de forma clara 

aquest doble procés d'allunyament que experimenta l'home envers 

la natura. Entesos com a coda al model de representació Medieval i 

preludi al model Renaixentista, els paisatges d'autors com Joachim 

Patinir, Albrecht Altdorfer o Peter Brueghel "El Vell" s'erigeixen 

com les primeres representacions pictòriques d'aquesta llunyania 

occidental (figs.21-23).  

 

 

 

 

Fig.21 Paisatge amb Sant Jeroni 
(1524), Joachim Patinir.  

Fig.22 Paisatge amb la caiguda d’Ícar 
(1554-55), Peter Brueghel “El vell”. 
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Fig.23 La batalla d’Alexandre a 
Issos (1524), Albrecht Altdorfer. 

 

 A través d'aquestes visions distanciades de la natura es 

convida a l'espectador del quadre a emprendre un llarg viatge 

(virtual) cap a indrets desconeguts. Diu Bernard Lamblin: 

 
“L’étendue de tels paysages permet de rendre plus vraisemblable la 

juxtaposition de différents moments. Il n’est pas moins important de 

noter que la narration d’une histoire en succession simultanée permet 

en retour de souligner l’ampleur du paysage: elle est une invitation à 

suivre les chemins le long desquels se déroule l’histoire. De tels 

paysages ne sont donc pas faits pour être perçus globalement, mais 

requièrent une exploration lente et minutieuse. Ils sont des invitations 

au voyage, et même souvent à de longs voyages.”52 
            

 Aquesta apel·lació al llarg viatge a través del recorregut de 

la mirada per l'interior de la pintura no és casual. En aquesta època 

sorgeixen importants (i revolucionaris) tractats geogràfics, com la 
                                                
52 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Op. Citat, pàg. 358 
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Cosmographia (1544) de Sebastián Münster o el Theatrum Orbis 

Terrarum (1570) de Abraham Ortelius, que recullen la inquietud i 

l'efervescència científica nascudes del descobriment del Nou Món. 

Amèrica esdevé la millor figuració de l'ensomni paisatgístic envers 

la llunyania; una fita que, tal i com apunta Javier Maderuelo, 

"supuso un impulso a la geografía y la cartografía, que en pocos 

lustros experimentó un enorme desarrollo científico y técnico. Era 

necesario conocer y documentar los nuevos territorios y también 

los antiguos, para lo que se desarrollaron procedimientos de 

agrimensura, proyección y representación."53 

 

 Aquest impuls geogràfic i cartogràfic que es viu en aquella 

època té la seva ressonància en els "paisatges del món" a través 

d'aquesta mirada (privilegiada) des de les altures que eleva la línia 

de l'horitzó en la composició del quadre fins a oferir-nos una visió 

Totalitzadora del territori54. Aquests paisatges s'erigeixen en 

                                                
53 MADERUELO, Javier. El paisaje. Génesis de un concepto. Op. Citat, pàg. 276 
54 En aquest punt és important fer notar que aquesta perspectiva aèria dels 
"paisatges del món" té una correspondència amb el que es considera el text 
fundacional del paisatgisme a Occident: la carta de Francesco Petrarca on es 
relata La pujada al Mont Ventoux (1336). En ella, l'autor narra l'experiència de 
l'ascensió al cim on la forta impressió d'una visió panoràmica del territori li 
provoca el que podríem anomenar la primera epifania paisatgística d'Occident. 
"Parecía haber olvidado de algún modo en qué lugar me encontraba y por qué 
razón había acudido allí, hasta que, dejadas a un lado mis cuitas, que eran más 
apropiadas para otro lugar, miré en torno mío y vi aquello que había venido a 
ver; cuando se me advirtió, y fue como si se me sacara de un sueño, que se 
acercaba la hora de partir, pues el sol se estaba poniendo ya y la sombra de la 
montaña se alargaba, me volví para mirar hacia occidente. La frontera entre la 
Galia e Hispania, los Pirineos, no podía divisarse desde allí, no porque se 
interponga algún obstáculo, que yo sepa, sino por la sola debilidad de la vista 
humana; en cambio se veían con toda claridad las montañas de la provincia de 
Lyon a la derecha, y a la izquierda el mar que baña Marsella y Aigües-Mortes, 
distante algunos días de camino; el Ródano mismo estaba bajo mis ojos. 
Mientras contemplaba estas cosas en detalle y me deleitaba en los aspectos 
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(micro)cosmos capaços de suggerir l'enorme extensió del món de 

forma que les composicions no semblen tenir fi, perllongant-se més 

enllà del que els ulls poden veure. Així, la llunyania que emergeix 

d'aquests quadres es converteix, en paraules de Jean-Luc Nancy, en 

"la mesure artistique et philophique par excellence: c’est celle qui 

définit l’infini dans le fini."55  

 

 En aquesta relació entre la pintura de paisatge i la 

cartografia, l'obra i vida de Peter Brueghel "El Vell" ens 

proporcionen idees a prendre en consideració. Diu així Javier 

Maderuelo: 

 
"Como correspondía a un joven artista flamenco bien instruido, 

Brueghel inició un viaje a Italia en el año 1552. Sin duda, las 

acusadas diferencias entre el país plano en el que nació y las enormes 

masas rocosas de los Alpes y los Apeninos, que tuvo que atravesar, 

unido a la curiosidad despertada por Abraham Ortelius sobre la 

ciencia geográfica, le permitieron apreciar la grandiosidad de las 

montañas y alimentar una fascinación por las vistas de los valles 

contemplados desde los collados, y del mar, desde los acantilados. La 

visión perspectiva que desarrollará, deudora de las técnicas de los 

geógrafos, se plasmará en una serie de dibujos de "invención", 

basados en su conocimiento de los Alpes. (...) Estas vistas 

                                                                                                           
terrenales u momento, para en el siguiente elevar, a ejemplo del cuerpo, mi 
espíritu a regiones superiores, se me ocurrió consultar el libro de las 
Confesiones de Agustín, un presente fruto de tu bondad, que guardo conmigo en 
recuerdo de su autor y de quien me lo regaló y que tengo siempre a mano; una 
obra que cabe en una mano, de reducido volumen, mas de infinita dulzura." 
PETRARCA, Francesco. "Subida al Monte Ventoso". A: Manifiestos del 
humanismo. Barcelona, Editorial Península, 2000, pàgs. 25-35 
55 NANCY, Jean-Luc. Au fond des images. Op. Citat, pàg. 119 
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perspectivas no las toma Brueghel como una opción teórica y 

abstracta, sino como imágenes de una realidad que él ha visto."56  
 

 La singularitat de les vistes panoràmiques de Brueghel es 

revela a partir d'aquest gest geogràfic de transcriure en el quadre la 

realitat (territorial) observada per posteriorment inscriure-hi els 

diferents comportaments i gestos humans; una mescla entre 

geografia territorial i geografia humana. El resultat d'això és la 

singular perspectiva que ens mostra l'autor en Paisatge amb la 

caiguda d’Ícar (fig. 22) on els personatges de l'escena semblen 

ubicats a l'interior d'un mapa que es desplega de forma il·limitada57. 

El més rellevant de l'obra, però, és l'esforç del pintor per subratllar 

la noció de llunyania que emergeix de la composició pictòrica a 

través d'un minuciós treball de distorsió d'alguns dels elements 

paisatgístics que composen l'escena. Allunyat dels dispositius 

perspectivistes italians, el punt de vista elevat que adopta Brueghel 

fa emergir el vertigen de l'espai, relegant al propi Ícar (protagonista 

de l'escena) a una miniaturització extrema. Aquest vertigen de 

l'espai i de la distància a través d'un mecanisme cartogràfic 

                                                
56 MADERUELO, Javier. El paisaje. Génesis de un concepto. Op. Citat, pàg. 273 
57 Tal i com apunta Victor Stoichita: "El mapa no es un paisaje visto de lejos, de 
muy lejos, de extremadamente lejos. Es el fruto de una panorámica conceptual. 
No se trata sólo de una puesta en distancia de un objeto visual, sino de una neta 
ruptura de nivel. Esta es la razón por la cual el mapa no puede contentarse con 
ser, simplemente, imagen. Participa de imagen y texto a la vez. Todo mapa 
requiere, para poder ser leído, una noticia escrita. El mínimo de información que 
la inscripción debe proporcionar es el grado de miniaturización practicado en la 
representación cartográfica, es decir, su cifra cuantitativa: la escala.” A: 
STOICHITA, Victor. La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los 
orígenes de la pintura europea. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000, pàg. 171   
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determina una línia de treball que es perllongarà en la pintura 

holandesa58 del segle XVII.     

 

 Sobre aquesta qüestió, Svetalana Alpers a El arte de 

describir (1987), destaca la influència que va exercir la cartografia 

en la creació d'un determinat imaginari visual entre els pintors 

holandesos d'aquella època. Per la historiadora de l'art, no hi hagut 

mai un moment ni lloc on es produís una major coincidència entre 

cartografia i art figuratiu. Diu Alpers:  

 
“Los cartógrafos y los editores de mapas eran denominados 

“descriptores del mundo”, y sus mapas o atlas se definían como el 

mundo descrito. Aunque el término no se aplicó nunca, que yo sepa, 

a la pintura, existe una buena razón para hacerlo. El propósito de los 

pintores holandeses fue recoger sobre una superficie una amplia 

gama de conocimientos e información sobre la realidad. También 

emplearon palabras junto con las imágenes. Como los cartógrafos, 

hicieron obras aditivas que no pueden captarse desde un solo punto 

de vista. Su superficie no era como una ventana, a la manera del arte 

italiano, sino, como la de los mapas, una superficie sobre la que se 

desplegaba una recomposición del mundo.”59  
 

 Malgrat la revolució renaixentista que es viu a Itàlia, bona 

part dels artistes holandesos seguiran concebent el quadre com una 

superfície en la que projectar o transcriure la realitat del món. Es 

                                                
58 Al llarg d'aquest capítol i en posteriors, entendrem com a pintura holandesa, la 
pintura produïda en els Països Baixos entre els segles XVI i XVII. Prenem la 
definició d'holandesa abans que flamenca. 
59 ALPERS, Svetlana. El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. 
Madrid, Hermann Blume, 1987, pàg. 182 
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tracta d'un model de visió que s'oposa a la il·lusió perspectivista 

d'un espai tridimensional on els elements del quadre es situen 

(artificialment) en la percepció directa de l'espectador. En la tradició 

pictòrica holandesa del segle XVII el quadre manté una estreta 

analogia amb el mapa oferint a l'espectador una "vista sobre" més 

que una "vista a través". Possiblement la Vista de Delft (fig. 24) de 

Jan Vermeer és la màxima expressió d'aquest vincle entre pintura i 

cartografia, essent curiosament aquesta obra, l'únic paisatge exterior 

pintat per l'autor.  
 

 
Fig. 24 Vista de Delft (1658-60) Jan Vermeer 

 

  D'una banda, la Vista de Delft revela com l'art figuratiu 

nòrdic dialoga amb els propòsits de la geografia en la seva voluntat 

de representar el món amb la major exactiud possible per tal de 

transmetre el màxim d'informació sobre el territori. De l'altra, 

prefigura la tendència que prendrà el paisatgisme a Occident amb el 
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naixement del gènere de les "vistes urbanes" o vedute60, 

característiques del segle XVIII. Observem, doncs, com en la 

pintura holandesa i, més concretament, en el motiu del "mapa 

pictòric" trobem els orígens de dues formes paisatgístiques que 

tindran una especial rellevància en el cinema: el paisatge panoràmic 

(o com diu Svetlana Alpers "cartogràfic") i la vista urbana o 

topogràfica. En aquest vincle entre la pintura de paisatge i la 

cartografia trobem una matriu de pensament que ens pot ajudar a 

comprendre la llunyania en la que s'origina el paisatge 

cinematogràfic.  

 

2.4. Nature at a glance 
 

 Si prenem en consideració l'ascensió al Mont Ventoux de 

Francesco Petrarca com una de les fites del paisatgisme occidental, 

també podem considerar una fita trascendental pel paisatge 

cinematogràfic, l'ascensió de Robert Barker al Calton Hill, a les 

afores d'Edinburgh. Pels volts de 1787, en el cim d'aquest turó 

Barker concep la idea del panorama, el dispositiu de visió de 360º 

que porta al límit i a la vegada concilia: el "paisatge del món" de 

Brueghel, els paisatges cartogràfics de la pintura holandesa i les 

vedute italianes. La "nature at a glance", el primer nom que dóna 

Barker a la seva invenció, és de per sí un manifest de la figuració de 

                                                
60 El gènere neix a Roma a finals del XVII, essent un dels seus primers impulsors 
el pintor holandès Jan Frans Van Bloemen. Posteriorment, a mitjans del XVIII, 
autors com Canaletto, Francesco Guardi o Bernardo Bellotto troben en la ciutat 
de Venècia l'escenari privilegiat per tal de portar el gènere més enllà i convertir 
les "escenografies urbanes" en "paisatges urbans" on s'observa un gust pels 
efectes de llum i una sensibilitat cap els valors atmosfèrics.  
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la llunyania que presenta el panorama i una mostra de l'eclosió que 

experimenta la visió de conjunt en aquella època. En ell 

coincideixen tant el desplegament de la mirada associat al "mapa 

pictòric", com el desig cartogràfic d'abraçar el màxim de territori 

d'un sol "cop d'ull" i traslladar-lo amb la major fidelitat possible en 

una superfície. 

 

 Com es pot veure, doncs, Robert Barker no és l'inventor de 

la "mirada panoràmica" sinó que, més aviat, recull tant la tradició 

pictòrica precedent com l'imaginari visual de l'època (transformat 

per les evolucions científiques i tècniques) i els reprodueix en un 

(macro)dispositiu de visió61. En aquest sentit, és interessant posar 

de relleu la coincidència en el temps de la invenció de Barker i el 

nou projecte de presó dissenyat pel filòfof anglès Jeremy Bentham: 

el panòptic62. L'edifici cilíndric, constituït de cel·les individuals on 

en el centre s'eleva una torre d'observació, s'erigeix com un model 

de vigilància i control a la vegada que com a paradigma de la visió 

de conjunt que dialoga directament amb el dispositiu de Barker. 

                                                
61 Sobre els precedents i precursors del panorama veure: HYDE, Ralph. 
Panoramania! The art and entertainment of the "all-embracing" view. Londres, 
Trefoil Publications: Barbican Art Gallery, 1988, pàgs. 45-56 // OETTERMANN, 
Stephan. The Panorama. History of a Mass Medium. New York, Zone books, 
1997, pàgs. 5-48   
62 Sobre aquesta coincidència temporal dels dos dispositius de visió, Michel 
Foucault apunta: “El imaginar esta corriente continua de visitantes penetrando 
por un subterráneo hasta la torre central, y observando desde allí la vista 
circular del Panóptico, hace suponer que Bentham conocía los Panoramas que 
Barker construía exactamente por el mismo tiempo (el primero parece ser de 
1787), y en los cuales los visitantes, ocupando el lugar central, veían 
desarrollarse en torno suyo un paisaje, una ciudad, una batalla. Los visitantes 
ocupaban exactamente el lugar de la mirada soberana.” A: FOUCAULT, 
Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Mèxic, Siglo XXI, 1976, 
pàg. 210  
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Ambdós comparteixen aquesta mirada privilegiada o "sobirana" 

(tant de l'espectador com del vigilant) que enllaça amb l'imaginari 

paisatgístic de la llunyania i que facilita la conversió dels múltiples 

elements que s'ofereixen a la visió en una unitat; un aspecte que 

Michel Foucault destaca del dispositiu del panòptic i el vincula a la 

cultura visual de finals del segle XVIII: 

 
“La edad moderna plantea el siguiente problema: “Procurar a un 

pequeño número, o incluso a uno solo la visión instantánea de una 

gran multitud. (…) La importancia, en la mitología histórica, del 

personaje napoleónico tiene quizás ahí uno de sus orígenes: se halla 

en el punto de unión del ejercicio monárquico y ritual de la soberanía 

y del ejercicio jerárquico y permanente de la disciplina indefinida. Es 

el que lo domina todo de una sola mirada, pero al que ningún detalle, 

por ínfimo que sea, escapa jamás: “Podéis juzgar que ninguna parte 

del Imperio está privada de vigilancia, que ningún crimen, ningún 

delito, ninguna infracción debe permanecer sin ser perseguida, y que 

el ojo del genio que sabe alumbrarlo todo abarca el conjunto de esta 

vasta máquina, sin que, sin embargo, pueda escaparle el menor 

detalle”. (...) El panóptico permite reducir lo que, en una 

multiplicidad, hace que sea mucho menos manejable que una unidad; 

reducir lo que se opone a la utilización de cada uno de sus elementos 

y de su suma; reducir todo lo que en ella corre el peligro de anular las 

ventajas del número; a causa de esto, la disciplina fija; inmoviliza o 

regula los movimientos; resuelve las confusiones, las aglomeraciones 

compactas sobre las circulaciones inciertas, las distribuciones 

calculadas.”63 

 

                                                
63 FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Op. Citat, 
pàgs. 219-222  
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 En paral·lel a l' "ull de geni" a partir del qual s'articula el 

panorama de Barker, l'empremta de l'imaginari paisatgístic del 

sublim també es fa present en l'interior d'aquest dispositiu de visió. 

Des del confort de la seva posició privilegiada, com El viatger 

davant d'un mar de boira64, el visitant dels panorames experimenta 

la mescla de plaer i horror nascuts del desbordament de la percepció 

visual, fruit de les dimensions colossals del paisatge representat. En 

aquest gest de "confrontació" de l'espectador amb allò que el 

sobrepassa ressonen els plantejaments kantians al voltant del 

sublim, pels quals l'espectacle exterior de la natura provoca un 

espectacle interior de l'ànima.  

 
“Las rocas temerariamente suspendidas encima de nosotros y que 

amenazan con desplomarse, las nubes tormentosas que se acumulan 

en el cielo cargadas con rayos y truenos, los volcanes con toda su 

fuerza destructiva, los huracanes con la devastación que dejan tras sí, 

el ilimitado océano en toda su rebeldía, la catarata de un río poderoso 

y cosas semejantes, convierten en una pequeñez insignificante a 

nuestra capacidad de resistencia, en comparación con su poder. Pero 

con sólo que nos encontremos en un  lugar seguro su visión resulta 

tanto más atractiva cuanto más temible es. Llamamos a estos objetos 

sublimes porque elevan la fortaleza del alma por encima de su 

medida habitual, y permiten descubrir en nosotros una capacidad de 

                                                
64 El fet que estigui demostrat que Caspar David Friedrich va visitar alguns dels 
panorames de la seva època permet a Stephen Oettermann establir una 
correspondència visual entre aquest quadre del pintor alemany i el dispositiu del 
panorama, evidenciant la més que possible influència de l'experiència visual 
panoràmica en la pintura paisatgística de Friedrich. Veure en detall: 
OETTERMANN, Stephan. The Panorama. History of a Mass Medium. Op. Citat, 
pàgs. 46-47    
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resistencia de un tipo muy diferente que nos da valor para poder 

medirnos con la aparente omnipotencia de la naturaleza.”65 

 

 El panorama, millor que cap altre mitjà, reprodueix 

l'experiència del sublim, nascuda de l'escissió entre l'home i la 

natura i articulada a partir de la visió en la llunyania. Així doncs, en 

paral·lel a les visions cartogràfiques/topogràfiques de les ciutats, els 

panorames explotaran tot el catàleg de motius propis del sublim, 

portant-los a una nova dimensió pictòrica. La pulsió de representar 

l'infinit que havia travessat el paisatgisme des dels seus inicis, en 

l'invent de Barker pren forma a través de la desaparició dels marcs, 

tant del quadre com de la "finestra" en la qual havia nascut el 

paisatge. La qüestió de l'escala, aspecte fonamental de les 

representacions geogràfiques, en aquest cas esdevé determinant per 

tal de fer possible aquest infinit en l'interior d'un espai finit. En certa 

manera, amb la creació del panorama s'assoleix l'objectiu del 

"paisatgisme cartogràfic" de convertir la superfície del quadre en 

una transcripció del món. El dispositiu de Barker és, literalment, 

una transposició del món original on, com apunta Malcolm 

Andrews, "nature has been 'robbed' to achieve the illusion."66      

 

 Si el vedutisme del segle XVIII s'havia desenvolupat i 

popularitzat, en part, per la voluntat dels viatgers del Grand Tour 

d'"apropiar-se" d'una part del territori per tal de presentar-la com a 

souvenir en el seu retorn a casa; la construcció de les rotondes on 
                                                
65 KANT, Immanuel. Crítica del discernimiento. Madrid, Antonio Machado 
Libros, 2003, pàg. 220 
66 ANDREWS, Malcom. Landscape and western art. Oxford University Press, 
1999, pàg. 141 
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s'allotgen els panorames al llarg del segle XIX significa l'arribada 

del paisatge a l'interior de la ciutat. La ciutat es converteix en 

paisatge, tal i com dibuixa Walter Benjamin en el seu París, capital 

del segle XIX (1939): “Los panoramas, que anunciaron una 

completa transformación de la relación del arte con la técnica, son 

a la vez expresión de un nuevo sentimiento vital. El habitante de la 

ciudad, cuya superioridad política sobre el campo se expresa de 

múltiples maneras en el transcurso del siglo, intenta traer el campo 

a la ciudad. La ciudad se extiende en los panoramas hasta ser 

paisaje, como de un modo más sutil hará luego para el 'flâneur'.”67   

 

 En el canvi de segle, del XIX al XX es reescriu literalment68 

la dialèctica paisatgística entre llunyania i proximitat. En una mena 

de paradoxa de la distància, en el moment en que la representació 

paisatgística s'apropa més a la idea d'allò il·limitat69, el paisatge es 

presenta més proper que mai en l'horitzó del ciutadà. Aquesta 

situació espacio-temporal dibuixa un nova perspectiva paisatgística 

pel cinema que recull, en la línia del que apunta el propi 

                                                
67 BENJAMIN, Walter. "París, capital del siglo XIX". El libro de los pasajes. 
Madrid: Ediciones Akal, 2005, pàg. 30 
68 Tant els panorames com els pintors d'aquests són els qui emprendran un viatge 
per arreu del món, de ciutat en ciutat, al llarg del segle XIX. En aquest Tour de 
les "imatges-paisatge" i els seus creadors es dibuixa, en part, el viatge fílmic que 
donarà llum als primers paisatges cinematogràfics. Per a més informació veure: 
HYDE, Ralph. Panoramania! The art and entertainment of the "all-embracing" 
view. Op. Citat, pàgs. 57-61   
69 Com apunta Bernard Lamblin: "Le paysage est d'abord illimité en ce sens que 
tout paysage ne peut être qu'une vue prélevée sur un monde qui le déborde de 
tous côtés: vue toujours partielle dont l'incomplétude même fait allusion à 
l'infinité des autres." LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Op. Citat, pàg. 351 
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Benjamin70, l'herència del panorama i el seu model de visió en la 

llunyania.  

 

2.5. La llunyania i el cinematògraf: el projecte 

cartogràfic dels Lumière 
 

Graeme Harper i Jonathan Rayner en la introducció que 

realitzen a Cinema and landscape (2010) estableixen una 

correspondència entre la metodologia cinematogràfica i la 

geogràfica.   

 
“Maps can be the product of an individual, or of many individuals 

working together, or sequentially, over time. In this way, map-

making is analogous to the cinematic endeavour, where communal 

effort and singular vision often meet. The role of the film director 

could be seen as similar to the role of the individual map-maker; 

while the role of the actors and film crew could, indeed, be compared 

to the role of the ship’s crew or mountaineering team. Both maps and 

films assume and position audiences, ideologically as well as 

geographically. The interaction between map-makers/filmmakers and 

their audiences can be akin to a shared pilgrimage, in which the 

individual, or the group, or a culture, moves through a familiar or 

                                                
70 “Igual que con la construcción en hierro la arquitectura empieza a 
desprenderse del arte, con los panoramas lo hace la pintura. El punto álgido de 
la expansión de los panoramas coincide con la aparición de los pasajes. No se 
cansaban de hacer de los panoramas, por medio de operaciones técnicas, lugares 
de una imitación perfecta de la naturaleza. Se buscaba imitar el cambio de la 
hora del día en el paisaje, la salida de la luna, el estruendo de las cascadas. 
David aconseja a sus discípulos dibujar del natural en los panoramas. Al buscar 
producir cambios asombrosamente parecidos en la naturaleza representada, los 
panoramas anticipan el camino de la fotografía, del cine mudo y del cine sonoro” 
A: BENJAMIN, Walter. "París, capital del siglo XIX". Op. Citat, pàg. 39 
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newly discovered landscape. This relationship with landscape, 

temporal and spatial as it is, can even form the basis of a rite of 

passage, in which the depth or breadth of what is known is enhanced 

or acquaintance made with that which was previously unknown. 

Landscape then –in a particularly useful application of the term- 

offers a cartographic receptacle to assist the acquisition of further 

human understanding.”71  
 

 A partir del que apunten Harper i Rayner podem afirmar que 

l’acció dels germans Lumière d’enviar els seus operadors de càmera 

arreu del món per tal de “cartografiar fílmicament” diferents països, 

tradicions culturals i paratges exòtics en sobreviu quelcom de 

l’impuls descriptiu que caracteritza la geografia. Les filmacions dels 

operadors Lumière, particulars cartògrafs amb estris i tècniques 

cinematogràfiques, permeten als primers espectadors de cinema 

aprop(i)ar-se d'aquells indrets situas en la llunyania física i 

espiritual pròpia del paisatgisme occidental. En aquest sentit, Louis 

Lumière ho tenia molt clar des d'un bon inici: "En trois semaines, 

avec notre cinématographe, nous avons possédé le monde entier."72     

 

 L'esperit col·lectiu de tal empresa reforça encara més el seu 

vincle amb la geografia i el "distancia" del territori de la pintura. Tal 

i com remarca Marco Berttozzi, "la provenance culturelle de 

nombreux opérateurs rend encore plus improbable un citationnisme 

                                                
71 HARPER, Graem i RAYNER, Jonathan (Ed.). Cinema and landscape. Bristol, 
UK / Chicago, USA, Intellect, 2010. Pàgs. 15-16  
72 PINEL, Vincent. Louis Lumière. Paris, Anthologie de l'Avant-Scène, 1974, 
pàg. 439 
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conscient et voulu."73. Per tant, més enllà d'intentar analitzar i 

comprendre les possibles referències i influències que travessen les 

múltiples vistes Lumière, cal emmarcar les imatges en el sí d'un 

projecte que ultrapassa l'àmbit estrictament cinematogràfic. Com 

diu Berttozzi, es tracta de "l'oeuvre collective de toute une société 

dont ils sont le miroir, raison pour laquelle on peut les considérer 

comme des oeuvres anonymes, à l'instar de beaucoup d'oeuvres 

littéraires, picturales et architecturales du passé, qui sont le reflet 

sur le plan de l'art et de la culture d'une certaine conception du 

monde."74     

 

 El projecte dels Lumière75 recull/beu de la influència dels 

dispositius pre-cinematogràfics del segle XIX com els lantern 

journeys o, posteriorment, les travel lectures76. El primer (hereu de 

la tradició de la llanterna màgica) consistia en la projecció 

d’imatges pintades sobre un vidre mentres que el segon es basava 

en la projecció de fotografies. Ambdós dispositius de visió van 

popularitzar-se en la seva vessant més "geogràfica", fragmentant i 

disseminant en el tempo d'una projecció els grans relats de viatges 

                                                
73 BERTOZZI, Marco. Le paysage dans les vues Lumière. CINÉMAS. Vol. 12. 
Núm. 1, 2001, pàg. 24 
74 BERTOZZI, Marco. Le paysage dans les vues Lumière. Op. Citat, pàg. 29. 
75 Un projecte que seria imitat (ideològica i logísticament) per altres 
empreses/distribuïdores de l'època com la Biograph, el funcionament de la qual 
era similar al de l’empresa Lumière, enviant operadors de càmera per tot el món i 
a la vegada establint una xarxa internacional a partir de companyies germanes a 
França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Índia, Sud-Àfrica i Països Baixos.   
76 Tant en un cas com en l'altre l'aparell de l'stereopticon que permetia projectar 
les diferents "diapositives" del paisatge juga un paper fonamental. Per a més 
informació sobre aquest aparell de visió veure: MUSSER, Charles. The 
Emergence of Cinema: the american screen to 1907. New York, Charles 
Scribner's Sons, 1990, pàgs. 30-38  
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de la literatura. Tant en els lantern journeys com en les travel 

lectures, els espectadors emprenien des de la seva immobilitat 

Grands Tours per arreu del món77. El caràcter geogràfic d'aquests 

viatges es veia reforçat per les lectures i/o comentaris de les imatges 

com també, en alguns casos, per l'acompanyament musical o els 

efectes sonors. Com succeïa en la pintura (cartogràfica) holandesa, 

la imatge es completava amb la paraula78 (en aquest cas oral) per tal 

d'assolir l'objectiu de "descriure el món" i recollir-ne el màxim 

d'informació i de coneixement. En aquest diàleg entre la "imatge-

paisatge" i el "text-paisatge" s'observa la supervivència de la mirada 

cartogràfica present en el sí d'aquests paisatges 

(pre)cinematogràfics.    

  

 Com apunt, és interessant posar de relleu que els lantern 

journeys pertanyien al regne de la fantasmagoria mentres que les 

travel lectures es fonamentaven en el realisme fotogràfic del futur 

cinematògraf. En el pas de l'un a l'altre Charles Musser estableix un 

canvi de paradigma important en l'imaginari visual dels espectadors 

de l'època: la pantalla de projecció perd el seu caràcter misteriós i 

màgic en el que havia nascut i s'estableix com a "finestra" cap el 

                                                
77 Tant els lantern journeys com especialement les travel lectures responen a la 
incipient inquietud per a popularitzar el "descobriment" del món en una època 
(segle XIX) on la progressiva evolució dels mitjans de transport cultivava el desig 
i l'interès per la llunyania.  
78 El arte holandés, como los mapas, se sintió cómodo con sus vinculaciones al 
grabado y la escritura. Los artistas holandeses no sólo fueron a menudo 
grabadores acostumbrados a adaptar sus imágenes a la superficie de una página 
impresa (la de un libro, con frecuencia) sino que también manejaron con facilidad 
inscripciones, cartelas, incluso la caligrafía. A: ALPERS, Svetlana. El arte de 
describir. Op. Citat, pàg. 199 
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món real79. Remarquem la utilització del terme "finestra" perquè 

possiblement en les travel lectures trobem una de les primeres 

figuracions de la pantalla cinematogràfica entesa com l'espai a 

través del qual contemplar/observar el món exterior. És a dir, la 

pantalla de cinema entesa com un projecció cap a la llunyania.    

 

 La popularització de les vistes Lumière desemboca en la 

constitució d'un dels gèneres més coneguts del cinema dels orígens 

(tant a Europa com a Amèrica): el travelogue; el qual, en 

correspondència directa amb les travel lectures, perllonga la pulsió 

geogràfica dels primers espectadors cinematogràfics.  

 
“Many Lumière films were travel views –scenes of life in foreign 

countries such as France, Italy, Britain, and Russia. In the course of a 

twenty-minute turn, operators could transport spectators across 

Europe with generic views of famous places such as London’s Hyde 

Park, the Paris Botanical Gardens, the Bridge of Sighs in Venice, or 

the Minerva Baths in Milan. (...) Even the travel views testified to the 

international nature of the Lumière organization."80 

                                                
79 “The shift from painted images to photography was one aspect of the complex 
transformation of screen practice ocurring shortly after midcentury. Before the 
stereopticon, the screen had been strongly associated with the phantasmagoria’s 
mystery and magic. In the minds of a growing group of enthusiasts, the 
application of photography to projection provided the lantern with a new 
scientific basis. Photographic slides not only enhanced the lifelike quality of the 
screen image but offered a much more accurate record of reality. (...) 
Photography provided the first key element of standardization in screen practice. 
With the ability to make multiple copies of a single image, slide producers now 
had a process of manufacture that was much more efficient than hand painting, 
and this development was accompanied by corresponding advances in 
lithography, which was also used to make lantern-slide images.” A: MUSSER, 
Charles. The Emergence of Cinema: the american screen to 1907. Op. Citat, pàg. 
32. 
80 Ídem, pàg, 140  
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 En el desenvolupament d'aquest gènere, els exhibidors (que 

en el cas dels Lumière eren els propis operadors de càmera) juguen 

un rol creatiu cabdal81. El seu criteri és el que determina la manera 

de presentar i disposar les imatges al llarg de la projecció 

condicionant així el coneixement geogràfic que es transmet a 

l'espectador. En aquesta línia, la continuïtat o la discontinuïtat de la 

mirada durant el "viatge fílmic" es converteix en una de les 

qüestions que travessaran el gènere del travelogue82 i que perviuran 

en el sí del paisatge cinematogràfic.  

 

 A partir del que hem apuntat podem observar com el 

projecte cartogràfic dels Lumière s'articula a partir de dos 

moviments: la creació de vistes (contínues) i la seva posterior 
                                                
81 Un fet que Charles Musser posa de relleu i el considera com una de les causes 
del poc estudi d'aquest gènere cinematogràfic. "Histories of early cinema have 
tended to ignore the travel genre for a number of interrelated reasons. Generally, 
they have focused on the films as an object, not cinema as a practice. Because 
they have dismissed or downplayed the exhibitor's creative role, historians have 
evaluated the cultural significance of the genre from its isolated one-shot 
images." MUSSER, Charles. "The Travel Genre in 1903-1904". A: ELSAESSER, 
Thomas (ed.). Early Cinema: Space-Frame-Narrative. Londres, BFI Publishing, 
1990, pàg. 123      
82 Aquesta qüestió estava latent en les travel lectures com ho certifiquen alguns 
dels manuals d'exhibició de finals del segle XIX que recopila Charles Musser en 
el seu estudi al voltant de l'emergència del cinema. “The continuous plan is liked 
best. By that we mean the arranging of your exhibition into one or more parts, 
and so connecting the pictures that they are made to illustrate some one subject 
continuously. The old-fashioned, spasmodic, hitchy way, of showing first a view 
of Paris, say, then a comic slide, and then a scripture scene, and then another 
Paris view, and so on, is without interest. You should interest your audience at 
once, and then keep up the interest. You would grow very tired if you were 
travelling, and had to jump out and change cars every mile or two. You want to 
keep on –the scene to change, yet all the time working towards the completion of 
some interesting story or journey.”82 A: MUSSER, Charles. The Emergence of 
Cinema: the american screen to 1907. New York, Charles Scribner's Sons, 1990, 
pàgs. 37-38. 
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projecció (discontínua) en una pantalla. En ambdues accions trobem 

esboçades les dues grans formes de visió/representació de la 

geografia: el mapa i l'Atlas. D'una banda, les vistes Lumière 

contenen l'essència dels mapes, l'expressió d'una mirada contínua 

que es desplega a través del món83, a través de la qual l'espectador, 

com a paysageant del segle XX, experimenta el plaer de descobrir 

un nou territori de forma progressiva. En correspondència amb el 

flâneur de Baudelaire que recorre els passatges de la ciutat 

moderna, els espectadors s’apropen virtualment al camp (l’exterior 

de la ciutat) a través de la pantalla de cinema, la gran “finestra” de 

principis de segle. Tal i com apunta Marco Bertozzi:  

 
"Grâce au mode panoramique, l'interpénétration entre vision filmique 

et paysage devient multiple. C'est la dernière étape de l'observation 

réaliste du monde: la modalité du regard intense et analytique du 

voyageur moderne s'oppose à l'approche symbolique et surnaturelle 

du pélerin médiéval, que n'intéressent, mises à part leurs résonances 

religieuses, ni le paysage naturel ni les remparts de l'urbs. Le 

panorama Lumière est fils de l'opérateur errant et de son plaisir à 

s'aventurer dans le physique des lieux filmés."84 

  

 D'altra banda, en l'acció de projectar en discontinuïtat 

                                                
83 En aquest sentit, Jacques Aumont té un fort interés en posar de relleu aquesta 
qüestió: “El cine nació, y el dato está lejos de ser indiferente, como máquina de 
producir imágenes -vistas- continuas, no fragmentadas, largas. De entrada, el 
tiempo fílmico se dio como un tiempo soportado y reconocido, identificado: no 
podemos escapar al tiempo que transcurre en la proyección y entretanto, durante 
éste, nos adherimos a él, lo reconocemos como nuestro propio tiempo, lo vivimos 
como tal.” AUMONT, Jacques. El ojo interminable. Op. Citat, pàg. 46 
  
84 BERTOZZI, Marco. Le paysage dans les vues Lumière. CINÉMAS. Vol. 12. 
Núm. 1,  Pàg 24.  
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aquestes vistes retrobem l'essència de l'Atlas, la representació del 

món construïda a partir de múltiples fragments. L'espectador, en un 

interval molt breu de temps, pot desplaçar-se d'un indret a un altre 

del globus terraqui sota cap lògica de tipus causal, de la llunyania a 

la proximitat. En aquesta forma d'articular les imatges del món que 

plantegen els Lumière (i que explorarà el travelogue) trobem el 

rastre dels projectes cartogràfics iniciats al Renaixement i 

consolidats i popularitzats a partir de l'enciclopedisme de la 

Il·lustració. En la lògica de l'Atlas, com posa en evidència Georges 

Didi-Huberman a partir d'Aby Warburg85, trobem un model de 

presentació i interrelació de les imatges que prefigura les 

potencialitats del muntatge cinematogràfic i, a la vegada, es 

contraposa a la visió unitària i de conjunt pròpia del panorama. Diu 

Didi-Huberman, referint-se a les particularitats de l'Atlas:  

 
"Contra toda pureza estética, introduce lo múltiple, lo diverso, la 

hibridez de todo montaje. Sus tablas de imágenes se nos aparecen 

antes de cualquier página de relato, silogismo o definición, y también 

antes de cualquier cuadro, entiéndase esa palabra tanto en su 

acepción artística (unidad de la bella figura encerrada en un marco) 

como en su acepción científica (exhaución lógica de todas las 

posibilidades definitivamente organizadas en abscisas y ordenadas). 

Así pues, de entrada, el atlas hace saltar los marcos. Quiebra las 

autoproclamadas certezas de la ciencia segura de sus verdades y del 

arte seguro de sus criterios. Inventa, entre todo ello, zonas 

intersticiales de exploración, intervalos heurísticos. Ignora 
                                                
85 Georges Didi-Huberman planteja una nova manera de revisitar les imatges a 
partir de l'Atlas Mnemosyne d'Aby Warburg. Sobre aquesta qüestió, veure en 
detall: HUBERMAN, Georges. Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011. 
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deliberadamente los axiomas definitivos. Y es que responde a una 

teoría del conocimiento expuesta al peligro de la disparidad. Por su 

propia exuberancia, deconstruye los ideales de la unicidad, de 

especificidad, de pureza, de conocimiento integral. Se trata de una 

herramienta, no del agotamiento lógico de las posibilidades dadas, 

sino de la inagotable apertura de los posibles no dados aún. Su 

principio, su motor, no es otro que la imaginación."86  

 

 Com davant d'un Atlas, els espectadors cinematogràfics dels 

travelogue construeixen les seves particulars visions del món en un 

etern work-in-progress, on els buits i les absències poden acabar 

essent més significatius que les pròpies presències que contemplen 

en la pantalla de cinema. L'imaginació s'erigeix en el vehicle per tal 

d'articular les relacions entre les diferents vistes projectades. Si 

prenem, per exemple, una llista d'un dels catàlegs Lumière podem 

visualitzar aquest efecte de discontinuïtat a través dels dotze 

fragments de món que mostren. "1.Lumière Factory. / 2. Columbus 

Statue, Entrance Central Park. / 3. A Battle with Snowballs. / 4. 

Niagara Falls. / 5. Children Playing. / 6. Dragoons of Austrian 

Army. / 7. Brooklyn Bridge. / 8. French Cuirassiers. / 9. Union 

Square. / 10. The Frolics of Negroes While Bathing. / 11. Card 

Players. / 12. Shooting the Chutes."87  

 

   L'experiència visual de la discontinuïtat del món per part 

dels espectadors dels orígens és possiblement un dels aspectes més 

                                                
86 HUBERMAN, Georges. Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Op. Citat, 
pàg 15 
87 MUSSER, Charles. The Emergence of Cinema: the american screen to 1907. 
Op. Citat, pàg. 170 
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revolucionaris en el sí del projecte Lumière88. Si fem l'experiment 

de plantejar una "projecció imaginària" i reagrupem i col·loquem 

conjuntament en un mateix quadre algunes de les vistes Lumière, 

preses entre els anys 1895 i 1897, podem fer visible quelcom 

d'aquesta experiència visual, propera al dispositiu de l'Atlas89 (figs. 

25-36).    

 

   

   

                                                
88 No és un fet gens anecdòtic el que apunta Charles Musser de que els travelogue 
americans cercaran, a diferència dels europeus, una major continuïtat en la 
projecció de les imatges. Per tal d'obtenir aquest "efecte-viatge" alguns exhibidors 
agruparan les vistes sota criteris espacials, temàtics o bé narratius, constituint 
diferents "seqüències" en el sí del recorregut mostrat. A petició d'aquests, els 
propis operadors de càmera cercaran in-situ els diferents aspectes o vessants d'un 
mateix motiu o subjecte per facilitar-ne el seu agrupament posterior. Tot i 
aquestes experimentacions a Amèrica, a Europa (especialment) es seguirà 
explotant el recurs de la discontinuïtat, és a dir, la variació, la diversitat i el 
contrast entre les diferents vistes paisatgístiques. En aquests dos models de visió 
trobem una prefiguració prematura del muntatge clàssic i el modern. Per a més 
informació sobre la qüestió de la continuïtat i la discontinuïtat en el cinema dels 
orígens veure: BURCH, Noël. El tragaluz del infinito. Madrid, Ediciones 
Cátedra, 2006.  
89 El propi Georges Didi-Huberman posa de relleu la correspondència en el temps 
de l'Atlas Mnemosyne de Warburg, el Llibre dels passatges de Walter Benjamin i 
el "muntatge d'atraccions" d'Eisenstein, com a tres formes de pensament que 
parteixen del fragment i de l'entrellaçament.   
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Figs. 25-36 Fragments de dotze vistes Lumière preses entre els anys 1895-97 
 

 En la continuïtat de les vistes Lumières i en la discontinuïtat 

de la seva projecció, localitzem els esboços de les dues formes de 

representació paisatgística que trencaran amb la lògica de la 

llunyania i de la visió de conjunt pròpies del segle XIX. El 

découpage paisatgístic i la mobilitat a través del paisatge, o el que 

és el mateix, la lògica visual de l'Atlas i la lògica visual del mapa, 

ens obren nous camins per tal d'explorar i representar la 

relació/distància entre l'home i la natura; nous recorreguts a través 

dels quals comprendre com la tècnica cinematogràfica reinterpreta 

la gènesi fundacional del paisatge a Occident per tal de donar llum a 

una estètica del paisatge cinematogràfic pensada a partir del 

fragment i el moviment. Les paraules de Graeme Harper i Jonathan 

Rayner conclouen aquest recorregut geogràfic per la llunyania i 

l'obren cap a nous horitzons que explorarem en els propers capítols.      

 
“Like a map, the cinematic landscape has involved technologies and 

techniques which have evolved. Through the twentieth century, the 
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association of new film technologies with the formation of cinematic 

landscapes worked to enhance the ways in which the communication 

and interpretation of landscape was shared. Cinema, as the twentieth 

century’s most successful art form, worked in an analogous way to 

the globe produced by Martin Behaim in the fifteenth century, in that 

it delineated and disseminated images and ideas about landscape, and 

promoted them for further discovery.”90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 HARPER, Graem i RAYNER, Jonathan (Ed.). Cinema and landscape. Op. 
Citat. Pàg. 16 
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3. EL “DÉCOUPAGE” DEL PAISATGE 

 

3.1. La revolució del fragment 
 

Tant la llunyania com la visió de conjunt, associades al 

naixement del paisatge occidental, han eclipsat sovint les 

aproximacions i reflexions al voltant de la representació del 

paisatge en la pintura i, per extensió, en les altres arts. La teoria 

clàssica de l’art al voltant de la unitat i l’harmonia de l’obra 

pictòrica que s’instaura al llarg del segle XVIII ha esdevingut un 

dels eixos fonamentals per tal d’“imposar” aquest model de 

contemplació i representació de la natura. El cert, però, és que 

existeix una altra història de la pintura basada en el detall i en la 

mirada propera; una història on el fragment esdevé el punt 

d’inflexió a l’hora d’interpretar l’obra. Així ho demostra Daniel 

Arasse a través de l’estudi El detalle. Para una historia cercana de 

la pintura on planteja una alternativa al conjunt, en benefici del 

fragment. Per Arasse, l’acció de “desmembrar” un quadre ha estat 

una pràctica molt habitual en la història de la pintura, convertint-se 

directa o indirectament en un mecanime creatiu capaç de generar 

noves formes. Així, els talls i/o retalls a l’interior del que 

inicialment es concebia com un Tot harmonitzat poden erigir-se 

com a organismes autònoms d’un valor estètic en sí mateixos. Diu 

Arasse: “Aunque pueda parecer paradójico, buen número de 



 

65 

pinturas sólo existen hoy gracias al despedazamiento del conjunto 

al que pertenecían.”91 

 

La pintura de paisatges no és al·liena a aquesta història del 

detall sinó que hi participa de forma activa. En la seva gènesi 

trobem l’empremta d’aquesta acció de “desmembrament” de la 

unitat del quadre apuntada per Arasse: “Ya antes de que el paisaje 

existiese como género autónomo, la mirada lo convertía en tal, 

hasta el punto de poder “de-tallarlo”, en un rapto de deseo, para 

hacer de él un verdadero cuadro.”92 Les paraules de l’historiador 

francès justifiquen, una vegada més, el paper trascendental que juga 

la finestra en l’origen del paisatgisme occidental a l’hora de 

convidar a l’espectador del quadre a “de-tallar” i aïllar el paisatge 

respecte el conjunt de la pintura. A la vegada, la tesi d’Arasse obre 

una via alternativa a la de la llunyania a l’hora de pensar la 

representació del paisatge on la fragmentació del món s’imposa a la 

seva recomposició. 

 

El cinema, per la seva part, adquireix l’autonomia respecte 

el teatre a partir d’un procés de fragmentació similar al descrit per 

Arasse, per bé que en un context i una època completament 

diferents. El desmembrament de l’escena teatral en una successió de 

plans és un dels aspectes que el diferencia i el singularitza93 enfront 

                                                
91 ARASSE, Daniel. El detalle. Para una historia cercana de la pintura. Madrid, 
Editorial Abada, 2008, pàg. 68  
92 Ídem, pàg. 71 
93 Diu Vicente Sánchez-Viosca: “El nacimiento de lo que se ha dado en llamar la 
“especificidad” del cine se hace coincidir reiterada y exactamente con el 
surgimiento del principio de montaje o, si el lector prefiere formularlo así, la 
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de les altres arts tal i com posa de manifest André Malraux en el 

cèlebre Esquisse d’une psychologie du cinéma (1946):  

 
“La naissance du cinéma en tant que moyen d’expression (et non de 

reproduction) date de la destruction de cet espace circonscrit; de 

l’époque où le découpeur imagina la division de son récit en plans, 

envisagea, au lieu de photographier une pièce de théâtre, 

d’enregistrer une succession d’instants, d’approcher son appareil 

(donc de faire grandir les personnages dans l’écran quand c’était 

nécessaire), de le reculer; surtout de substituer au plateau d’un théâtre 

le “champ”, l’espace qui sera limité par l’écran – le champ où 

l’acteur entre, d’où il sort, et que le metteur en scène choisit, au lieu 

d’en être prisonnier. Le moyen de reproduction du cinéma était la 

photo qui bougeait, mais son moyen d’expression, c’est la succession 

des plans. (…) C’est donc de la division en plans, c’est à-dire de 

l’indépendance de l’opérateur et du metteur en scène à l’égard de la 

scène même, que naquit la possibilité d’expression du cinéma – que 

le cinéma naquit en tant qu’art. A partir de là, il put chercher la 

succession d’images significatives, suppléer par ce choix à son 

mutisme.” 94 

 

L’acció descrita per Daniel Arasse de “de-tallar” la unitat 

del quadre amb la finalitat de “crear” una forma paisatgística que 

s’imposi a la resta d’elements de l’escena apel·la a l’imaginari del 

découpage dibuixat per Malraux. La condició de fragment a partir 

                                                                                                           
consideración autónoma del cine, desprendida de sus herencias resumidas por el 
cómodo adjetivo de teatral, es paralela y se define por el nacimiento, desarrollo y 
complejización de las técnicas de montaje.” A: SÁNCHEZ-VIOSCA, Vicente. El 
montaje cinematográfico. Barcelona, Ediciones Paidós, 1996, pàg. 35 
94 MALRAUX, André. Esquisse d’un psychologie du cinéma. XXXe Anniversaire 
du Festival International du Film Cannes, 1976, Capítol II 
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de la qual emergeix el paisatge occidental posa de relleu tant la seva 

modernitat, com la seva possible transposició a la discontinuïtat i 

seqüencialitat del llenguatge cinematogràfic. A partir dels 

plantejaments d’Arasse, trobem una alternativa a la visió 

panoràmica i unitària a l’hora de pensar la representació del 

paisatge cinematogràfic; un camí pel qual el découpage esdevé 

l’origen del paysage.  

 

Quan Noël Burch, en el capítol inicial de Praxis del cine 

(1970), estableix la definició del que ell considera el découpage 

cinematogràfic posa de relleu l’especificitat del concepte, destacant-

ne el doble moviment que el conforma: la fragmentació i 

l’entrellaçament. Diu així Burch:  

 
“Desde el punto de vista formal, un film es una sucesión de 'trozos de 

tiempo' y de 'trozos de espacio'. El “découpage” es pues la resultante, 

la convergencia de un “découpage” del espacio (o más bien una 

sucesión de “découpages” del espacio), realizado en el momento del 

rodaje, y de un “découpage” del tiempo, previsto en parte en el rodaje 

y concluido en el montaje. Por esta noción dialéctica se puede definir 

(y, por tanto, analizar) la factura misma de un film, su devenir 

esencial. Sintética, esta noción es específicamente francesa. El 

cineasta americano, por ejemplo, examina un film bajo sus dos 

aspectos sucesivos: elaboración (“set-up”) y montaje (“cutting”). Si 

nunca se le ocurre que estas dos operaciones participan de un solo y 

mismo concepto, quizá es porque le falta una palabra para 

designarlo.”95 

                                                
95 BURCH, Noël. Praxis del cine. Madrid, Editorial fundamentos, 1985, pàgs. 13-
14 
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En La forma del cine (1949), en el capítol titulat Del teatro 

al cine, Sergei Eisenstein aprofundeix sobre aquesta qüestió de la 

fragmentació i l’entrellaçament considerant-los processos presents 

en altres arts però que el cinema empra en una major escala i un 

grau d’intensitat més elevat. El pensament d’Eisenstein enllaça amb 

els plantejaments d’Arasse al voltant del “de-tall” en la pintura 

(com a mecanisme de creació artística) i els vincula a la singularitat 

del cinema descrita per Malraux. Diu així Eisenstein:  

 
“Quisiéramos descubrir en este proceso dual (el fragmento y sus 

relaciones) un indicio sobre los detalles del cine, pero no podemos 

negar que este proceso se halla en otros medios artísticos, cercanos o 

no al cine (aunque ¿qué arte no está cercano al cine?). No obstante, 

es posible insistir en que estos rasgos son específicos de la filmación, 

porque los detalles fílmicos no están en el proceso mismo sino en el 

grado en que estos rasgos son intensificados. (…) Más que ningún 

otro arte, entonces, el cine puede revelar el proceso que en las demás 

artes sucede microscópicamente.”96 

 

L'especificitat del terme découpage (en aquest doble 

moviment de fragmentació d'espai i temps per fer-ne a posteriori un 

entrellaçament) aplicada a la representació del paisatge trenca amb 

molts dels conceptes paisatgístics pre-existents. El primer d'ells, el 

fet que cap altre art, fins llavors, havia permès que l'entrellaçament 

de les parts d'un paisatge es produís en una línia de temps contínua, 

aproximant-se al màxim a la pròpia continuïtat de l'esdevenir de la 
                                                
96 EISENSTEIN, Sergei M. La forma del cine. Madrid, Siglo XXI Editores, 1999, 
pàgs. 12-13 
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natura. En segon lloc, el muntatge cinematogràfic dinamita per 

complet qualsevol teoria al voltant del punt de vista únic des del 

qual contemplar un paisatge. El descentrament de l'espectador a 

partir de la successió de múltiples punts de vista per a configurar 

una visió virtual del paisatge permet aproximar-s'hi d'una forma 

més immediata i espontània. En definitiva, el découpage trenca amb 

tota una sèrie de dialèctiques paisatgístiques presents en la pintura 

occidental des del seu naixement i obre noves vies per a la 

representació del paisatge en els segles XX i XXI. La mirada 

descrita per Arasse que detallava i explorava els quadres per fer-ne 

emergir el paisatge pren forma en el temps a partir de les 

particularitats del llenguatge cinematogràfic.  

 

El procés que desembocarà en el découpage del paisatge en 

el cinema s'estructurà a partir del “doble moviment” plantejat per 

Burch: la fragmentació i l'entrellaçament. Dues accions que en el 

cinema tenen un caràcter simultani però que en la seva gènesi 

segueixen camins paral·lels.  Al llarg d'aquest capítol, doncs, 

analitzarem els inicis i evolucions de cadascun d'aquests 

“moviments” per tal de poder comprendre millor les singularitats 

d'aquesta revolució paisatgística. Remarquem que no es pretén 

realitzar una història estrictament del “découpage” del paisatge sinó 

localitzar en la història de l’art aquelles llavors que en prefiguraran 

la seva aparició, per així comprendre'n la seva essència en el sí del 

paisatgisme cinematogràfic.  
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3.2. Holanda, tant llunyana i tant propera 
 

L'origen de la fragmentació del paisatge està estretament 

relacionat amb la primera gran revolució en el sí del paisatgisme 

occidental: el naixement en l'art d'una mirada empírica a la natura. 

A partir del moment en què el paisatge deixa de ser un ideal per 

convertir-se en quelcom de material, les dialèctiques que 

estructuraven tota representació paisatgística s'inverteixen: la 

proximitat s'imposa a la llunyania, el fragment a la totalitat i 

l'instant a la duració.  

 

El determinar en quina època es produeix aquest canvi de 

paradigma és una qüestió més complexa en tant que hi intervenen 

múltiples factors (socials, econòmics, religiosos, filosòfics...) i no es 

correspon amb l'esperit d'aquesta investigació fer-ne un anàlisi 

detallat97. Simplement afirmar que, tot i que a priori el segle XIX és 

l'època en què la mirada experimental s'instal·la de forma 

majoritària en l'art, uns segles abans (XV i XVI) trobem en la 

pintura holandesa algunes manifestacions que semblen anticipar-ne 

l'aparició, tal i com defensa Svetlana Alpers. Entre aquestes 

manifestacions, trobem sens dubte els cels dels paisatges 

holandesos els quals tindran un gran impacte en la “cultura visual”98 

                                                
97 Sobre aquesta qüestió, veure: MADERUELO, Javier. El paisaje. Génesis de un 
concepto. Madrid, Abada Editores, 2005. 
98 El terme “cultura visual” el manllevo de Svetlana Alpers qui el pren de Michael 
Baxandall i el seu llibre Painting and Experience in the 15th Century Italy: a 
primer in the social history of pictorial style (1972). 
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holandesa basada en el gust pel detall i la descripció99. En la mirada 

al cel comença doncs el nostre camí cap el découpage del paisatge.   

 

Així s'expressa Kenneth Clark a L'art du paysage (1949) al 

voltant de la representació del cel en la pintura holandesa:  

 
“C’est le ciel qui avait fait échouer la tentative de Brunelleschi de 

réduire la nature à des éléments mesurables; et c’est le ciel qui inspira 

ces peintres hollandais qui les premiers ont vu dans l’impression que 

laisse un paysage le sujet essentiel du tableau. La Hollande est un 

pays de vastes ciels et c’est sous l’influence de ce que Constable 

nommait la “principale source du sentiment” que les peintres 

hollandais ont transformé le pittoresque maniériste de Breughel, de 

Velours et de Monfer et ont créé une authentique école de 

paysagistes.”100 

 

El caràcter atmosfèric dels cels holandesos s'allunya de la 

tradició paisatgística italiana de l'època. L'interés per representar 

allò fugisser i efímer present en la natura es contraposa a la voluntat 

d'ordenar-la sota uns determinats paràmetres compositius que 

representin un ideal de bellesa etern, inspirat en la literatura d'Ovidi 

i Virgili. En el cas holandès, s'accepta que el paisatge té una 

temporalitat pròpia vinculada a l'esdevenir de la natura mentres que 

en el cas italià, es pretén extreure el paisatge del flux del temps.  

 

                                                
99 Tzvetan Todorov en Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du 
XVIIe siècle (1993) aprofundeix en la mirada descriptiva holandesa aplicant-ho en 
l’anàlisi de moltes de les obres que es centraven en el retrat d’un quotidianitat i 
d’un món interior oposat a l’exterior del gran paisatge holandés. 
100 CLARK, Kenneth. L'Art du paysage. Op. Citat, pàg. 44 
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En aquest sentit, és força representativa la coincidència 

lèxica que es produeix en algunes llengües romàniques (com el 

català, l'espanyol o bé el francès) entre el “temps”, entès com 

l'experiència de la duració i de la successió i el “temps”, entès com 

el conjunt de fenòmens atmosfèrics que ens envolten. En el cas de 

la pintura holandesa es podria dir que un “temps” porta a l'altre 

“temps”. És a dir, en el gest de representar els fenòmens atmosfèrics 

celests s'introdueix el paisatge en una progressió indefinida 

d'esdeveniments, regits pel temps de la natura. Aquesta sobreposició 

de “temps” serà fonamental pel gènere paisatgístic i perviurà durant 

segles, tenint gran rellevància per algunes de les mirades 

paisatgístiques més representatives del cinema. Però no ens 

anticipem.              

 

Aquest interès pels fenòmens atmosfèrics no es concretarà 

únicament en els cels sinó que també el mar serà un motiu atractiu 

per alguns pintors holandesos, com segles més tard ho serà pels 

impressionistes. L'aigua i els seus múltiples reflexos respondran a 

les inquietuds d'aquesta nova mirada que s'interessarà pel canvi 

permanent i no per la permanència d'allò immutable. Els 

paisatgistes holandesos com Jacob Ruysdael o bé  Philip Koninck 

no cerquen pintar un moment qualsevol, sinó un instant atmosfèric 

en particular. Abandonen i s’alliberen de l’anècdota pròpia del 

pintoresc en benefici de mostrar la natura en sí mateixa (figs. 37-

38). Tal i com apunta Svetlana Alpers: “Las imágenes de la pintura 

nórdica no disfrazan ni encubren significados bajo las superficies; 

más bien muestran que el significado, por su propia naturaleza, 
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reside en lo que la vista puede captar: por engañoso que ello sea. 

(...) Los holandeses presentan su pintura como descripción de la 

realidad visible, más que como imitación de acciones humanas 

significativas.”101 En aquest gest de contemplació de la realitat sota 

cap codi d'interpretació és on els holandesos crearan, com apuntava 

Clark, una verdadera escola de paisatgistes que trencarà mica en 

mica amb les dialèctiques precedents.   

 

 

 

 

 
Fig.37 Vista de Harleem 
amb camps (Jacob Ruysdael, 
1670-75) 

Fig. 38 Riverscape (Philip 
Koninck, 1676) 

 
Una de les primeres evidències del canvi és com els cels 

holandesos s'allunyen de la idea del TOT ideal de la pintura 

clàssica, del qual les pintures de Nicolas Poussin en són l'exemple 

més clar (fig. 39). La composició racionalista102 d'aquestes demana 

                                                
101 ALPERS, Svetlana. El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. 
Madrid, Hermann Blume, 1987, pàg.27  
102 Kenneth Clark sintetitza l’esperit racionalista que travessa les composicions de 
Poussin: “Il considérait que le principe fondamental du paysage était l’équilibre 
harmonieux des élements horizontaux et verticaux dans la composition du 
tableau. Il voyait que la disposition de ces horizontales et de ces verticales et 
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de l'espectador una mirada itinerant (la qual abordarem en el capítol 

sobre la mobilitat paisatgística); un recorregut de l'ull al llarg del 

quadre que n'entrellaci les diferents parts per tal d’arribar a produir 

aquest Tot. El trajecte de l'ull per l'interior de l'obra, tal i com 

apunta Bernard Lamblin en Peinture et temps (1983), és una mena 

de transcripció visual dels relats de viatges de l'època, com si la 

temporalitat d'entrellaçament dels elements de la composició 

pogués condensar l'experiència del viatger durant el seu recorregut. 

Per contra, els cels holandesos mostren una impressió gobal 

immediata sense que l'ull hagi de recórrer el quadre per formular-ne 

una idea de conjunt. Com apunta el propi Lamblin al voltant 

d'aquest canvi: “Le tout fonctionne comme un accord, non comme 

une suite de notes”103. 

 

 
                                

 

                                                                                                           
leurs relations réciproques avaient un effet rythmique comparable à celui de la 
“travée” ou d’autres partis architecturaux fondés sur la recherche de 
l’harmonie, et, en fait, la disposition de ses droites ets souvent conforme aux 
principes de ce qu’on nomme la proportion dorée. Il était évidemment fort 
difficile de réduire la nature à un tel schéma géometrique, surtout parce que 
celle-ci ne comporte pas de verticales. Le paysage est essentiellement horizontal, 
et les verticales, lors’elles existent, ne coupent pas toujours le sol à angle droit.” 
A: CLARK, Kenneth. L'Art du paysage. Op. Citat, pàg. 90. Per resoldre el 
problema compositiu, Poussin introdueix sovint elements arquitectònics com 
ruïnes que donen la clau del sistema de proporcions sobre el que reposa la 
composició.  
103 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Paris, Klincksieck, 1983. pàg. 377   
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Fig. 39 Paisatge amb el funeral de Foció  (Nicolas 

Poussin, 1648), 

 

Els cels dels paisatges holandesos del segle XVII són una 

mostra de les idees apuntades per Arasse pel que fa a la qüestió del 

fragment. Aquests sobresurten del conjunt paisatgístic captivant i 

atraient la mirada de l’espectador del quadre. El cels holandesos, 

com ho faran les finestres de la tradició italiana, tenen la capacitat 

de “de-tallar” la pintura i fragmentar-la fins el punt que l’atmosfera 

creada pel cel dirigeix la contemplació del quadre. La preeminència 

del cel es tradueix en una presència del temps en el conjunt de la 

pintura.  

 

Per Svetlana Alpers, aquesta progressiva fragmentació i 

“atmosferització” del paisatge està molt vinculada a la 

preponderància que dóna la cultura holandesa al sentit de la vista i a 

la conseqüent fascinació per  les visions científiques a través del 

microscopi i el telescopi. Aquests aparells que ofereixen visions 

nítides d'allò més petit i allò més allunyat tenen una gran influència 
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en el detallisme extrem que envolta qualsevol representació 

paisatgística holandesa. Diu Alpers, referint-se a aquesta qüestió:  

 
“No se siente la necesidad de componer, reunir o resolver de alguna 

forma las vistas parciales en un conjunto unificado. Esta actitud 

determina una doble fragmentación: primera, el ojo del espectador se 

aísla del resto de su cuerpo en la lente; segunda, lo que se ve está 

aislado del resto del objeto y del resto del mundo. Puede establecerse 

el contraste entre esta belleza fragmentaria, resultado de infinitas 

miradas atentas, y una noción de belleza que supone la justa 

proporción de un conjunto, y por tanto reconoce una noción previa de 

lo que hace bello un objeto entero. (…) El ojo del espectador nórdico 

se inserta directamente en la realidad vista, mientras que el del 

espectador meridional se mantiene a una determinada distancia para 

abarcarla en su conjunto”104.     

 

La distància, tant fonamental pel paisatgisme pictòric com 

per la posada en escena cinematogràfica, és un altre dels elements 

que la pintura holandesa transforma. Una mirada global o 

macroscòpica a la natura requereix d’una determinada llunyania per 

tal de poder unir els diferents components del paisatge. Per contra, 

l’emergència d’una mirada fragmentària i/o microscòpica significa 

una aproximació al motiu representat que, en alguns casos, passarà 

a un primer terme. Alberto Durero, malgrat no es tracti d’un pintor 

holandès105, és un dels exemples més clars d'aquesta inversió de la 

                                                
104 ALPERS, Svetlana. El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. Op. 
Citat, pàg. 134. 
105 Alberto Durero, nascut a Nurëmberg a principis del segle XVI, tindrà una gran 
influència de l’empirisme de l’art holandès que es farà present en gran part de la 
seva obra. En l’intent d’equilibrar la tradició holandesa, l’italiana i la nòrdica és 
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distància creadora del paisatge. Els seus dibuixos d'una precisió i 

minuciositat científiques, pròpies de la botànica o la biologia 

(figs.40-41), trenquen amb la llunyania paisatgística tradicional des 

de la qual contemplar/representar el paisatge. Les paraules de 

Durero, recollides per Erwin Panofsky, certifiquen aquest canvi: “Y 

has de saber que cuanto mayor sea la exactitud con que te acerques 

a la naturaleza por la vía de la imitación, mejor y más artística será 

tu obra”106. 

 

 

 

 

 
 Fig. 40 La gran mata d’herba  
(Alberto Durero, 1503) 

 Fig. 41 Estudi d’una lila  (Alberto 
Durero, 1526) 

 

Tant en les paraules de Durero com en els canvis de 

paradigma operats en el sí del paisatgisme occidental, s'evidencia la 

idea defensada per Svetlana Alpers que en línies generals la pintura 

holandesa prefigura en el seu “art de descriure” el que serà la 

                                                                                                           
on es construeix una de les obres més rellevants en el sí del paisatgisme 
occidental. 
106 PANOFSKY, Erwin. Vida y arte de Alberto Durero. Madrid: Alianza, 1982. 
Pàg. 254. 
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mirada empírica pròpia del segle de les llums. Tot i així, cal posar 

de relleu que cap paisatgista holandès tindrà la voluntat de sortir 

literalment a l'aire lliure per poder pintar in-situ els fragments i els 

instants de natura. Tot al contrari, tots ells treballaran des de 

l'interior del seu estudi a partir del record o bé mitjançant les 

imatges projectades en la càmera obscura. La sortida cap a 

l’exterior i la trobada amb la natura com a procés creatiu és una 

qüestió que arribarà uns segles més tard, tal i com apunta Peter 

Galassi:  

 
“Around 1800 throughout Europe the landscape tradition, some two 

centuries old, underwent a profound transformation. It is described 

less accurately as a gradual evolution than as a rupture, in which a 

new outlook and vocabulary replaced the old. This complex 

phenomenon assumed different forms in different local 

circumstances, and any attempt at generalization risks overriding the 

essential diversity. Nevertheless, an indispensable element in the 

multifold innovation was an original depth and intensity of 

empiricism. Neither John Constable nor Caspar David Friedrich 

regarded empirical description as an end in itself, and each relied 

heavily on local traditions; but for both, intense scrutiny of nature 

was the foundation of new landscape art.”107 

 

Aquest nou art del que parla Galassi entronca, en gran 

mesura, amb la tradició paisatgística holandesa pel que fa a les 

qüestions dialèctiques, trencant definitivament amb qualsevol 

aproximació “idealista” a la natura. La mirada empírica ja no és una 

                                                
107 GALASSI, Peter. Corot in Italy: open-air painting and the classical-
landscape tradition. New Haven, Yale University Press, cop. 1991. pàg. 38  



 

79 

alternativa de representació en el segle XIX sinó que esdevé la 

forma de representació predominant. Més que mai, tots els elements 

de la natura són susceptibles de ser representats perquè es considera 

que participen d'allò diví. Aproximar-s'hi amb la major estima i 

voluntat d'observació és suficient per descobrir-hi la bellesa en 

múltiples formes. Com afirma Gustave Courbet: “Dès que le beau 

est réel et visible, il a en lui-même son expression artistique. Mais 

l’artiste n’a pas le droit d’amplifier cette expression. Il ne peut y 

toucher qu’en risquant de le dénaturer, et par suite de l’affaiblir. Le 

beau donné par la nature est supérieur à toutes les inventions de 

l’artiste.”108  

 

En certa manera, la mirada naturalista porta més enllà els 

arguments de la pintura holandesa i situa sistemàticament les 

escenes naturals o els indrets descartats pels altres, a causa de la 

seva banalitat, en el centre de la seva obra. Aquesta mirada 

científica converteix els dibuixos “botànics” d'Alberto Durero en 

“obra d'art”, és a dir, el tronc d'un arbre, una roca, o bé els núvols 

adquireixen una autonomia en l'interior del gènere paisatgístic, 

transformant-lo per complet; motiu pel qual molta de la pintura 

paisatgística del XIX serà titllada de vulgar. El fet que l'espectador 

no n'hagi de fer una interpretació conceptual popularitza en excés 

aquests paisatges fent-los accessibles a tota mirada. Una qüestió 

que, com veurem, no deixarà d'estar present en els primers paisatges 

cinematogràfics.   

 

                                                
108 CLARK, Kenneth. L'Art du paysage. Op. Citat, pàg. 114 
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Si els cels holandesos contribuïen a aquesta idea de 

fragmentar el conjunt paisatgístic i “temporalitzar” la natura, la 

mirada empirista del segle XIX fomenta una aproximació als motius 

paisatgístics trencant amb la clàssica concepció de la llunyania com 

a distància fundadora del paisatge. Aquests canvis de paradigma (el 

fragment enfront la totalitat i la proximitat enfront la llunyania) 

tenen certa rellevància en el sí del paisatgisme occidental perquè 

seran la base del découpage paisatgístic que el cinema posarà en 

pràctica un segle més tard. La mirada científica s’erigeix, doncs, 

com a punt de partida per a la reflexió al voltant de la capacitat del 

cinema d’“editar” un paisatge. En aquest aspecte, les següents 

paraules de Siegfried Kracauer a Teoría del cine (1960) sintetitzen 

les diferents qüestions plantejades.  

 
“En su preocupación por lo pequeño, el cine es comparable a la 

ciencia. Al igual que ésta, descompone los fenómenos materiales en 

partículas minúsculas, sensibilizándonos así ante las enormes 

energías acumuladas en las configuraciones microscópicas de la 

materia. Estas analogías bien pueden relacionarse con la naturaleza 

del cinematógrafo; es muy posible, en realidad, que la construcción 

de la imagen cinematográfica a partir de las minúsculas fases en que 

se divide un movimiento favorezca la tendencia inversa: la 

descomposición de totalidades. ¿Hay que sorprenderse de que un 

medio que tanto le debe a la inquietud del siglo XIX por la ciencia 

muestre características propias del método científico?”109  

 

 

                                                
109 KRACAUER, Siegfried. Teoría del cine. Barcelona, Editorial Paidós, 1989, 
pàg. 77 
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3.2.1. El “paisatge-esboç”: preludi del pla paisatgístic 

en el cinema 
 

A finals del segle XVIII, en la història del paisatge a 

occident es produeix una dialèctica/escissió entre l’estudi empíric 

de la natura i la seva composició sintètica en estudi. Paradoxalment, 

tal i com remarca Peter Galassi: “(...) Landscape painting has 

always been an indoor art. Only once and only briefly –in the 

heyday of Impressionism- did open-air work become the norm. 

Before Impressionism outdoor painting, when practiced at all, was 

distinctly subordinate to studio work”110.  

 

El fet que la mirada empírica s'imposi en la cultura visual de 

l’època desemboca en un primer peregrinatge d'artistes que 

s'endinsen literalment en la natura com a forma d'aprenentatge. La 

convicció que en ella perviu una lògica secreta d'allò accidental duu 

els pintors a prestar una atenció extrema a les formes efímeres del 

paisatge. El mateix Galassi cita unes reveladores paraules de Pierre-

Henri de Valenciennes: “Our student for several months has made 

drawings under our eyes; he has copied several paintings of the 

best masters, but he has not seen Nature. He needs to consult her, 

and in the pleasant season we go together to the countryside. It is 

there that we convey to him our observations on the manner of 

making studies that can serve him later to compose paintings.”111 

                                                
110 GALASSI, Peter. Before photography: painting and the invention of 
photography. New York, Museum of Modern Art; Boston, New York Graphic 
Society, 1981, pàg. 11 
111 Ídem, pàg. 26. 
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Com podem veure, per Valenciennes la confrontació amb la natura 

no esdevé una elecció sinó una norma; una mena de ritual que tot 

pintor hauria d'experimentar on l'atzar i la casualitat cobren gran 

importància a l’hora de representar el paisatge. Conseqüència de tot 

plegat, la llum i la geografia italianes esdevenen el principal 

“laboratori d'experimentació”112 per a molts artistes.  

 

En aquest aspecte, el repte de molts dels pintors del segle 

XIX és un repte contra “els temps” (atmosfèrics i de duració). 

Abandonen l'estudi on els records, les impressions i els sentiments 

viscuts a l'exterior prenien forma atemporal113 i es topen amb la 

fugacitat de la llum i el moviment de la natura que dificulten la 

captació de qualsevol motiu paisatgístic. Nous temps, noves 

mirades... Calen, per tant, noves formes de representació que 

certifiquin aquesta revolució estètica en l'art europeu. 

 

Des del Renaixement, l'existència de l'esboç com a pràctica 

artística fonamental s'havia convertit en la principal forma amb la 

que confrontar-se a la immediatesa del món “al natural”. El seu 

caràcter de work-in-progress li permet atrapar, amb gran precisió, 

aquest món en fuga permanent. Informal, experimental i, sobretot, 

                                                
112 Segons Peter Galassi, en línies generals, en aquesta època es produeix una 
evolució en el sí de la pintura del natural que assoleix el seu cim de maduresa cap 
al 1820. En certa manera el que havia començat un segle abans com a excursions 
en les que es fèien esboços informals estava prenent les qualitats d’una indústria 
ben organitzada. D’aquesta manera, es van començar a establir diferents itineraris 
a través de Roma i rodalies que el col·lectiu d’artistes seguia al peu de la lletra.   
113 En paràgrafs anteriors hem pogut observar com el paisatge clàssic representat 
per Nicolas Poussin i Claude Lorrain ens mostra, generalment, un univers 
temporal que sembla negar-se a sí mateix en tant que es conjuga sempre a partir 
de l'ideal arcàdic del passat.  
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inacabat, l'esboç esdevé el punt de partida o de referència per a una 

imatge posterior, “tancada” en sí mateixa. En aquest sentit, el dibuix 

serà la tècnica més utilitzada pels esboços en tant que permet una 

ràpida execució, tant per la fàcil mal·leabilitat a l'aire lliure com per 

la fàcil traslació al paper. Diu Peter Galassi: “By exchanging pencil 

for brush, the open-air artist undertakes to treat form and space, 

color and light simultaneously, as interdependent aspects of an 

indivisible problem.”114      

 

Convertit en un gènere menor en el sí del paisatgisme, a 

partir del segle XIX l'esboç i la tècnica del dibuix adquireixen una 

certa rellevància per molts artistes a l'hora d'endinsar-se a la natura. 

En correspondència amb el paisatge de proximitat d’Alberto 

Durero, l’esboç paisatgístic passa de la marginalitat a la categoria 

d'obra d'art. Diu Carl Gustav Carus al respecte:  

 
“(…) Pero si ahora nos preguntamos por la causa de que esa claridad 

y decisión en el trazo surta en nosotros un efecto característico y tan 

vivificante como en la música, sólo podremos replicar que es porque 

descansa sobre una seguridad y una destreza internas del artista que 

luego, como todas las de ese tipo, irradian un cierto magnetismo 

sobre el espectador, le transmiten casi al primer vistazo algo de ese 

privilegio interior, y suscitan así ese característico sentimiento de 

alegría y valor. Razón por la que incluso algo totalmente esbozado 

puede arrastrarnos con ese magnetismo, que en ocasiones se hace 

verdaderamente irresistible en las obras de artistas con talento, con 

                                                
114 Ídem, pàg. 31  
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sólo que se vea ennoblecido por la fuerza de la fantasía y un dominio 

consumado del trazo.”115  

 

Aquest “magnetisme a primera vista”, com també apunta el 

mateix Carus, apropa els esboços pictòrics a tota una sèrie de 

formes literàries, pròpies de l'expressió científica. Les cartes, les 

agendes, els diaris o bé les notes conserven en la seva pròpia forma 

aquesta immediatesa entre la mirada i la seva traslació en paraules 

escrites que esdevenen el signe representat. Totes aquestes 

narracions científiques, que també es prodiguen al llarg del segle 

XIX, s'encomanen d'aquesta idea del “paisatge-esboç”, contrastant, 

sens dubte, amb els gran relats de viatges que, com s'ha apuntat, són 

de gran influència per a les composicions clàssiques i ideals de la 

natura. Així doncs, la “imatge-paisatge” i el “text-paisatge”116 

estableixen camins paral·lels i ponts de diàleg que seran 

fonamentals per a l'aparició de noves formes paisatgístiques, 

algunes de les quals seran l’essència del découpage paisatgístic. 

Tornem de nou a mirar al cel. 

 

Els estudis de núvols117 que realitza John Constable, entre el 

1821 i el 1822, són possiblement una de les mostres més clares de la 

                                                
115 CARUS, Carl Gustav. Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisajes. 
Madrid, La balsa de la Medusa, 1992. Pàg. 245.  
116 Sobre aquesta qüestió veure: JAKOB, Michael. L'émergence du paysage. 
Gollion, Infolio éditions, 2004, pàgs. 17 – 23 
117 Anglaterra, país per excel·lència dels canvis meteorològics, es converteix en 
l'epicentre dels primers estudis pictòrics de núvols i les primeres temptatives de 
classificar-los científicament. Concretament, Luke Howard, amb la seva obra “On 
the modification of the clouds” (1803) és dels primers en construir una 
terminologia per definir les diferents formes que poden prendre els núvols. La 
creació d'aquest vocabulari, del qual encara se'n manté la vigència avui dia, serà 
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correspondència entre l'esboç pictòric i el literari; entre el 

llenguatge artístic i el científic. A través d'aquesta sèrie d’esboços, 

el pintor anglès abandona la mirada unitària per posar-ne en 

moviment una de fragmentària que li permeti comprendre millor les 

propietats i característiques del cel, la “key note” que harmonitza els 

seus paisatges, tal i com el propi pintor explica: “Skies must and 

always shall with me make an effectual part of the composition. It 

will be difficult to name a class of landscape in which the sky is not 

the “key note”, the standard of “scale” and the chief “organ of 

sentiment”... The sky is the source of light in nature and governs 

every thing.” 118  

 

Els estudis de núvols (figs. 42-47) donen una nova dimensió 

al conjunt de l’obra paisatgística de John Constable. A través d’ells 

el pintor anglès “aïlla” literalment els cels de l'interior de les seves 

composicions paisatgístiques (figs. 48-49) per donar-los una entitat 

pròpia on el fragment s'imposa per sobre del Tot entrellaçat. El 

caràcter “musical” del seus cels desapareix en els estudis de núvols, 

els quals prenen forma i entitat per sí mateixos i deixen de ser una 

“tonalitat” en l'interior del quadre. 

   

El fet que els primers estudis de núvols (realitzats durant 

l’estiu de 1821) conservin en la seva part inferior algun tipus 

d’element paisatgístic que situï a l’espectador (figs.42-45) demostra 
                                                                                                           
de gran utilitat per alguns pintors a l'hora de realitzar els seus estudis de núvols, 
confirmant novament l'estreta relació entre art i ciència en aquesta època.  
118 MORRIS, Edward (Ed.). Constable's clouds: paintings and cloud studies by 
John Constable. Walker Art Gallery Liverpool and National Gallery of Scotland, 
Edimburgh, 2000, pàg.10  
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el procés del pintor de “detallar” progressivament les seves 

composicions. Com si es tractés d’un zoom visual, Constable 

s’apropa a la key note dels seus paisatges i a finals de setembre del 

1821 la converteix en el seu únic centre d’atenció realitzant el 

primer estudi de núvol pur. Significativament, el gest de Constable 

de “de-tallar” el cel dels seus paisatges s’aconsegueix a partir de 

l’esboç, que no solament trenca amb la unitat sinó que fa emergir 

una temporalitat paisatgística on allò efímer i instantani s’imposa a 

qualsevol idea de duració. En la línia del que apuntava Daniel 

Arasse, la fragmentació i/o el desmembrament propis de la ciència 

s’erigeixen pel pintor com a mecanismes creadors de noves formes. 

Els estudis de núvols, en relació a la resta de paisatges de 

Constable, permeten establir un interval entre llunyania i proximitat 

i unitat i fragment, apropant-se així a l’imaginari del découpage 

paisatgístic. A més, el caràcter d’obertura que esbocen cadascun 

dels cels que componen els estudis de núvols conviden a 

l’espectador al seu posterior entrellaçament.    

 

  
Fig. 42 Estudi de núvols de l’11 
de setembre de 1821 

Fig. 43 Estudi de núvols amb 
ocells i Stratocumulus del 1821 
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Fig. 44 Estudi de núvols amb 
arbres del 1821 

Fig. 45 Estudi de núvols amb 
arbres del 1821 

  
Fig. 46 Estudi de núvols del 28 de 
juliol de 1822 

Fig. 47 Estudi de núvols estiu 
del 1822 

 

 

 

Fig.48 La catedral de Salisbury 
vista des dels camps (1831) 

Fig. 49 El cavall blanc (1819) 

 

El procés de “deconstrucció” dels propis paisatges que 

emprèn Constable durant el període 1821-22 és el que resulta 

altament revolucionari a l’hora de pensar aquestes noves formes 

paisatgístiques, inexorablement lligades a l’ideari científic. En 

aquesta hibridació entre art i ciència, que la pintura holandesa 
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anticipava segles abans, s'evidencia que el cel ha deixat de ser un 

ideal en la pintura i s'ha convertit en quelcom de material que 

existeix sota unes condicions espacio-temporals determinades, tal i 

com ho demostra el fet que el pintor anglès anota a l’anvers dels 

quadres: la data, l’hora i la ubicació dels cels, com si es tractés d'un 

dietari d'un astrònom. La “musicalitat” i el sentiment expressiu de 

les seves grans composicions desapareix en els estudis de núvols en 

detriment de la captació empírica del(s) temp(s). Escriu Constable: 

“(...) painting is a science, and should be pursued as an inquiry into 

the laws of nature. Why, then, should not landscape painting be 

considered as a branch of natural philosophy, of which pictures are 

but the experiments”.119   

 

Com a artista-científic, Constable descomposa l’objecte 

d’estudi en diferents parts per tal d’aprehendre’n el seu 

funcionament, intentant trobar una llei, un ordre, una convenció al 

que després seran els seus paisatges. A través d’allò més petit se’ns 

revela la lògica del fenomen més gran de forma que en els múltiples 

fragments de cel hi ha contingut el continuum de la natura. Així, tal 

i com apunta Robert Ireland, “ce qui se dégage ici avec cettes 

études c'est l'effet dialectique fascinant du micro et du 

macrocosme”120; un procés on s'observa com el vapor d'aigua es 

converteix en núvol, el núvol es converteix en cel i el cel en 

paisatge. Accions que tenen lloc a partir de la “juxtaposició” dels 

                                                
119 GALASSI, Peter. Before photography: painting and the invention of 
photography. Op. Citat, pàg. 25  
120 IRELAND, Robert. Le paysage envisagé. Gollion, Infolio éditions, 2009 
pàg.29  
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diferents quadres, com si la sèrie d’esboços fossin els diferents 

plans d’una seqüència cinematogràfica. 

 

Aquest afany científico-descriptiu dels pintors naturalistes 

per a què a través del “paisatge-esboç” la natura es presenti en sí 

mateixa, prefigura la gran revolució de la mirada en el segle XIX: la 

fotografia. Tal i com apunta Peter Galassi, aquesta immediatesa i 

proximitat amb les que el “paisatge-esboç” representa la natura té 

una correspondència amb la futura mirada fotogràfica. Diu Galassi: 

“The landscape sketches (and some comparable drawings and 

finished paintings, also known here) present a new and 

fundamentally modern pictorial syntax of immediate, synoptic 

perceptions and discontinuous, unexpected forms. It is the syntax of 

an art devoted to the singular and contingent rather than the 

universal and stable. It is also the syntax of photography”121.  

 

Una sintaxi de la fotografia, com diu Galassi, que si es té en 

compte la gènesi exposada del “paisatge-esboç” ja està 

implícitament present en algunes de les representacions 

paisatgístiques dels pintors holandesos. Així ho apunta Svetlana 

Alpers:  

 
“Muchas de las características de la fotografía –precisamente 

aquellas que la hacen tan real- son también compartidas por la 

manera descriptiva del arte nórdico: carácter fragmentario, 

arbitrariedad del marco, esa objetividad en que los primeros 

                                                
121 GALASSI, Peter. Before photography: painting and the invention of 
photography. Op. Citat, pàg. 25  
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fotógrafos insistían al afirmar que la fotografía daba a la naturaleza la 

posibilidad de representarse a sí misma, sin intervención del hombre. 

Si queremos un precedente histórico de la imagen fotográfica, lo 

tenemos en esa mezcla bien trabada de visión, conocimiento y 

representación que se manifestó en las imágenes del siglo XVII.”122 

 

En aquest vincle entre la mirada naturalista i la naixent 

mirada fotogràfica123, el “paisatge-esboç” culmina un llarg procés 

de fragmentació del paisatge iniciat en terres holandeses el segle 

XV. Les “pictures of bits”, com les definia Turner, trenquen 

definitivament amb un sistema de representació de la natura 

“Totalitzador” i obre un camí cap a noves formes paisatgístiques on 

la immediatesa de la percepció i la seva discontinuïtat s’erigeixen 

com a característiques principals. A més, la constitució del fragment 

paisatgístic com a unitat mínima de significació en possibilita el seu 

entrellaçament; permet recomposar-lo per (re)crear un nou Tot, 

allunyat de la unitat i l’harmonia de l'idealisme clàssic. 

 

El cinema, quan s'enfronti a la representació del paisatge, 

trobarà en aquest univers de fragments la matèria prima amb la que 

(re)construir una determinada visió del món. Possiblement, el 

“paisatge-esboç” pel seu caràcter discontinu i d’obertura a d’altres 

imatges és la forma més propera al pla paisatgístic en el terreny 

cinematogràfic. En l'adéu a Ovidi i Virgili i la benvinguda a 

                                                
122 ALPERS, Svetlana. El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. Op. 
Citat, pàg. 84 
123 De fet, serà la pròpia fotografia de paisatges la que acabarà extingint el 
paisatge naturalista, fent bo el comentari de Kenneth Clark de que “toute forme 
d’expression porte en soi les germes de sa propre décadence”. En: CLARK, 
Kenneth. Op. Citat, pàg. 116 
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Alexander Von Humboldt, es dibuixa el primer moviment del 

découpage del paisatge. 

 

3.2.2. La problemàtica del fragment paisatgístic 
 

El naixement i consolidació del “paisatge-esboç” com a 

forma paisatgística i la seva estreta vinculació amb la mirada 

fotogràfica posen en evidència que la gran problemàtica en el sí de 

la representació del paisatge és més temporal, que no pas espacial. 

Per aquest motiu, el paisatgisme al llarg del segle XIX (a excepció 

apuntada dels impressionistes) es seguirà construint en aquesta 

dialèctica entre la temporalitat interior (el treball d'estudi) i la 

temporalitat exterior (la natura). De fet, aproximar-les al màxim 

serà el gran esforç dels artistes de l'època.  

 

Precisament, en la frontera entre allò acabat i allò inacabat 

és on es situarà el “paisatge-esboç”, sacrificant la seva “finitud” per 

aproximar-se a “la infinitud” de la natura. Hi podríem afegir, 

servint-nos de les paraules de Bernard Lamblin:  

 
“En somme, toute vue prise sur la nature a toujours une signification 

temporelle, non seulement parce qu’elle est une coupe prise sur le 

devenir d’apparences soumises aux variations des saisons, de la 

lumière et de l’atmosphère, mais aussi parce qu’elle ne peut être 

séparée que par abstraction de l’ensemble infini des phénomènes qui 

l’englobe et qui constitue la nature. Idée que l’on pourrait exprimer 

également en disant que le paysage n’est pas mais qu’il devient, qu’il 

se développe de proche en proche et tend toujours au-delà de lui-
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même. Il va de soi que cette infinie et indissoluble continuité des 

phénomènes sur laquelle est prélevée la vue choisie par l’artiste est 

également présente à l’intérieur même de cette vue: l’infini est non 

seulement transcendant mais immanent à n’importe quel paysage. 

(...) On pourrait dire que l’espace continu ressemble à une rivière, à 

une rivière sans rives, et (que) les choses qui sont en lui ressemblent 

à des vagues.”124   

 

Seguint les tesis de Lamblin, la qüestió a formular-se en 

aquest moment serà si el “paisatge-esboç” és capaç de suggerir el 

flux continu de la natura i la seva permanent transformació; 

transmetre aquesta idea de “riu” en eterna circulació. Un interrogant 

sobre el que Georg Simmel s'expressa clarament: “ ‘Un morceau de 

nature’, c'est à vrai dire une contradiction en soi; la nature n’a pas 

des morceaux; elle est l’unité d’un tout, et dès qu'on en détache un 

fragment, ce dernier n'est plus entièrement nature, parce qu'il ne 

peut valoir pour tel qu'au sein de cette unité sans frontière, comme 

une vague de ce flux global qu'on appelle nature”125.  

 

Malgrat el “paisatge-esboç” pugui fer visible la natura com a 

quelcom de fugaç, el seu caràcter fragmentari no deixa d'estar 

“contra natura” tal i com planteja Simmel. Es poden sintetitzar el 

conjunt d'interrelacions que donen forma a un paisatge a partir d'un 

simple fragment? La cursa contra el temps empresa per la major 

part de pintors naturalistes sembla entrar en un cul de sac. El Tot 

ideal era intemporal i el fragment no és “natural”, quin és el camí a 
                                                
124 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Paris, Klincksieck, 1983, pàg. 352 
125 SIMMEL, Georg. La Tragédie de la culture et autres essais. Paris, Petite 
Bibliothèque Rivages, 1993, pàg. 232 
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seguir? L'entrellaçament dels fragments paisatgístics autònoms, el 

segon moviment del découpage del paisatge en el cinema, 

començarà a prendre forma...  

 

3.3. Primeres temptatives d’entrellaçament 
 

Curiosament, la gènesi d'aquest segon moviment del 

découpage del paisatge la trobem també en els Països Baixos. Ens 

referim a Pieter Brueghel “El vell” i la sèrie de quadres titulada Les 

estacions o Els mesos (1565). Es tracta d'un cicle de sis pintures, de 

les quals se'n conserven cinc, on la unió de l'home i la naturalesa 

n'és el tema central. En cadascun dels quadres que componen la 

sèrie, la temporalitat és totalment oposada a la del “paisatge-esboç” 

per aproximar-se al ja conegut “paisatge del món” de Bernard 

Lamblin, on l'amplitud i el caràcter "cartogràfic" dels paisatges 

representats es converteixen en "des invitations au voyage, et même 

souvent à de longs voyages."126    

 

Apriori, les propietats d'aquesta tipologia paisatgística 

suggereixen que cadascun dels quadres de la sèrie (figs. 50-54) està 

tancat en sí mateix. No s'obren a un entrellaçament entre ells sinó 

que és en el seu propi interior on es produeix aquesta unió dels 

diferents fragments del paisatge sota el dispositiu "ordenador" de la 

llunyania. La visió cartogràfica des de la qual s'observen les escenes 

representades reforça aquesta mirada totalitzadora de la realitat, 

                                                
126 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Op. Citat, pàg. 358 
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pràcticament cosmogònica, que es manifesta en cadascun dels 

quadres.  

 

  
Fig.50 Els caçadors en la neu 
(1565) Desembre-Gener 

Fig.51 Dia trist (1565) Febrer-
Març 

  

Fig.52 La collita del fenc (1565) 
Juny-Juliol 

Fig.53 La collita (1565) Agost-
Setembre 

 
Fig.54 El retorn del ramat (1565) 
Octubre-Novembre 

 

Malgrat aquesta aparença, hi ha quelcom en l'interior dels 

diferents cosmos pintats per Brueghel  que apunta a una interrelació 
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de les diferents imatges-paisatge. Concretament, es tracta de tot 

l'univers de gestos dels personatges que poblen les pintures que es 

desenvolupen en consonància amb l'esdevenir de la natura. Gestos 

que neixen de la terra i que es repeteixen inexorablement: el treball 

al camp, les tasques quotidianes o bé les festes i els rituals 

campestres. L'etern retorn de les metamorfosis de la natura és el 

motor de les successives accions que emprenen els personatges que 

divergeixen d'una estació a una altra però que certifiquen l'infinita 

monotonia del comportament humà en la seva inexorable unió amb 

la terra.    

 

Si es col·loquessin un al costat de l’altre els cinc quadres de 

la sèrie, s’obtindria una imatge fortament suggestiva de la totalitat 

del cicle de la natura en tant que s'apreciaria la continuïtat de la 

gestualitat humana a través i en funció del temps. El “temps de 

sega” o el “temps de caça” se succeeixen perquè hi ha una lògica en 

la natura que es repeteix cíclicament i que així ho dictamina; una  

lògica de “diferència-repetició” que només pot visualitzar-se a partir 

de la relació entre les pintures. En aquest sentit, el fet que els 

quadres hagin estat realitzats durant el període d'un any (1565) 

convida a creure que Brueghel concebia les obres com un sistema 

paisatgístic interdependent i no simplement com una descripció de 

les activitats humanes en diferents períodes de l'any.  

 

Tot i així, cal tenir en compte que el gènere paisatgístic en 

l'època de Pieter Brueghel està en les seves albors. La imatge d'una 

natura estàtica i immobilitzada que regna com a teló de fons de la 
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sèrie està lluny encara del que serà la forma del “paisatge-esboç”, 

una representació de la natura oberta al canvi. En els quadres del 

cicle, la natura bruegheliana és una natura universal (que no real) 

on el sentiment d'infinitud es suggereix per la pròpia composició 

interna i no pas per una interrelació externa. L'entrellaçament propi 

del découpage paisatgístic haurà d'esperar més temps en aparèixer 

en la seva plenitud però en qualsevol cas, la dialèctica de la 

“diferència-repetició” que es manifesta en l'interior del cicle tindrà 

una correspondència directa amb les posteriors formes 

paisatgístiques “serials”.  

 

Gairebé un segle més tard, trobem una iniciativa similar a la 

de Brueghel quan Nicolas Poussin es confronta amb aquesta idea 

del cicle de la natura en la sèrie de quadres titulada Les quatre 

estacions (1660-1664). Tot i mantenir l'ordre com a ideal i 

l'“embelliment” del paisatge com a norma estètica127, el que 

curiosament, o bé significativament, serà el seu testament pictòric 

(l'artista morirà un any després) mostra un canvi important respecte 

l'obra anterior: la relació de l'home i la natura s'inverteix. Tal i com 

apunta Olivier Lefeuvre, referint-se a aquesta sèrie:  

 
“Ce n'est plus l'homme qui domine et soumet la nature a sa volonté, 

mais au contraire les forces de celle-ci qui l'emportent sur l'humanité. 

L'architecture disparaît des vues dépeintes par l'artiste, la végétation 

                                                
127 Kenneth Clark sintetiza així aquestes idees: “Il soumet la nature à ses 
intentions personnelles, utilise les images qu’elle lui offre par rapport aux 
modèles idéaux qu’il a définis...tout semble naître d’un concept préalablement 
défini, être assimilé à lui par l’infaillible travail d’une imagination calculée”. En: 
CLARK, Kenneth. L'Art du paysage. Op. Citat, pàg. 93  
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est souvent omniprésente, luxuriante, le mythe et son lyrisme 

reprennent le dessus sur l'histoire antique et son message moral. Dans 

un renouveau surprenant pour un peintre de son âge, Poussin 

s'affranchit des lois désormais établies du genre du paysage et offre 

une vision libérée et poétique du monde.”128        

 

A diferència de Brueghel, en el cas de Poussin les escenes 

quotidianes de camp han estat substituïdes per passatges de l'Antic 

Testament que s'identifiquen simbòlicament amb cadascuna de les 

estacions de l'any. El que és interessant en el sí de la sèrie (figs.55-

58), però, és que cada “escena estacional” es correspon a una hora 

del dia: l'inici del matí per la primavera, el migdia per l'estiu, la 

tard-vespre per la tardor i la nit per l'hivern. L'avanç progressiu del 

dia entre un quadre i un altre es correspon amb el cicle de 

naixement i mort propi de les estacions. O el que és el mateix: 

s'evidencia que en el microcosmos temporal d'una jornada hi ha 

contingut el macrocosmos de les estacions. Contràriament a 

Brueghel, no és la dialèctica de “diferència-repetició” la que 

suggereix la infinitud de la natura sinó la dialèctica “microcosmos-

macrocosmos”, sorgida de la interrelació entre les pintures.  

 

                                                
128 LEFEUVRE, Olivier. Les paysages de Nicolas Poussin: la raison et la poésie. 
Dossier de l'art, núm. 182. (Febrer 2011)  
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Fig.55 La primavera (1660-64)    Fig.56 L’estiu (1660-64)  

  
Fig.57 La tardor (1660-64)    Fig.58 L’hivern (1660-64) 

 

En els últims anys de vida i afectat de ple per la malaltia, el 

plantejament artístic que duu a terme Nicolas Poussin té quelcom de 

revel·lador en relació amb el découpage paisatgístic, tal i com 

apunta Damien Ziegler: “Voilà préfiguré au XVIIe siècle à travers le 

paysage un temps universel supérieur au temps humain par un sens 

du montage en accord avec le concept d’interdépendance, celle-ci 

ne pouvant que créer sans fin”129. El fet que en l'actualitat les quatre 

obres s'exposin de forma conjunta en una sala del museu del Louvre 

certifica aquesta “interdependència” que s'estableix entre elles i 

n'afavoreix el seu entrellaçament.  

 

                                                
129 ZIEGLER, Damien. La représentacion du paysage au cinéma. Bazaar & Co., 
2010. Pàg. 87 
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De nou, però, i com succeïa amb Les estacions de Brueghel, 

el caràcter “centrípet” i “unitari” de les obres no planteja el que 

podríem anomenar una fluïdesa en l'entrellaçament sinó més aviat 

una “continuïtat interrompuda”, com si la transició entre un pintura 

i una altra es produís per una fossa a negra intercalada. Fins 

l'arribada d'una “fragmentació” en el gènere paisatgístic, el 

découpage del paisatge no adquirirà la seva figuració definitiva. Tot 

i així, les iniciatives de Brueghel i Poussin posen de relleu la 

potencialitat de l'entrellaçament extern del paisatge per a la creació 

de noves formes paisatgístiques. Però per sobre de tot, com 

apuntava Ziegler, endinsaran a l'espectador de pintura de paisatges 

en la pràctica de recomposar un Tot paisatgístic a partir de diferents 

paisatges autònoms.   

 

3.3.1. El retorn del(s) cel(s)... 
 

Retornem a John Constable i els seus estudis de núvols130 els 

quals ens ofereixen, de forma implícita, una de les primeres 

prefiguracions de l'entrellaçament dels fragments del paisatge. 

Anteriorment, n'hem remarcat el caràcter científic i n'hem destacat 

la contribució a l'imaginari visual de l'instant en el paisatgisme del 

segle XIX, però no els hem analitzat com a conjunt. No hem 

plantejat quina relació estableixen els quadres de la sèrie entre ells 

ni quina és la idea global del cel que en sorgeix. Sembla que, de 

nou, la mirada al cel pot guiar-nos cap a una nova forma 

                                                
130 Veure figs. 42 - 47 
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paisatgística, de la mateixa manera que els cels de la pintura 

holandesa ho fèien cap a la fragmentació del paisatge.  

 

Malgrat que el punt de partida per a la realització d'aquests 

estudis paisatgístics pugui ser més científic131 que artístic, hi ha una 

qüestió estètico-temporal, ineludible, que els travessa de principi a 

fi i que Marie-Pierre Zufferey sintetitza així: “Comment fixer les 

formes de ce qui précisément est totalement informe dans la durée; 

les nuages qui vont et viennent se forment et se déforment; aucun 

nuage n'apparaît deux fois de manière identique”132. Els núvols, en 

aquesta dialèctica entre "forme-informe”, sintetitzen i visualitzen 

millor que cap altre motiu paisatgístic el flux continu 

d'esdeveniments de la natura; la seva infinitud i el seu caràcter 

il·limitat.  

 

En relació amb el que apuntava Georg Simmel respecte els 

“morceaux de nature”, es pot afirmar que en el sí dels estudis de 

núvols de Constable, un quadre, per sí sol, no pot fer visible aquesta 

temporalitat d'un canvi permanent. Ara bé, en el gest del pintor 

anglès de retornar una vegada i una altra sobre el mateix motiu 

paisatgístic en dies, hores i emplaçaments diferents hi ha implícita 

una voluntat de (re)construir aquesta línia de temps entre un quadre 

i un altre. Constable es serveix del caràcter fragmentari i d'obertura 

de cadascuna de les pintures per crear un sistema paisatgístic on les 

                                                
131 Consultar peu de pàgina número 21 on s'exposa l'estret vincle entre els estudis 
de núvols pictòrics i la creació d'un vocabulari científic per a definir-los.   
132 ZUFFEREY, Marie-Pierre. Art et cartes postales. Gollion, Infolio éditions, 
2009, pàg. 112  
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imatges adquireixen ple significat, no per sí soles, sinó entrellaçant-

se unes amb les altres. El caràcter de “paisatge-esboç” converteix 

els quadres que componen l'estudi en un material “entrellaçable” o 

com es podria dir en l'argot cinematogràfic: “editable”. És a dir, a 

partir del moment en què un detall d'un núvol en succeeix a un altre 

es comença a construir una determinada idea del cel i, sobretot, una 

determinada idea de la temporalitat de la natura.   

 

Cal posar de relleu, a més, que el propi “sub-gènere” 

paisatgístic dels estudis de núvols no té un fi en sí mateix sinó que, 

com el propi motiu treballat, es concep com a quelcom d'infinit i 

d'eternament obert. En el sí dels estudis, no hi ha quadres que 

puguin determinar un inici o un final de la recerca artística sinó que 

es concep des d'un principi com a eternament inacabada. En certa 

manera, el “sub-gènere” paisatgístic en l'interior del gènere marc, 

serà qui obrirà les portes a l'entrellaçament dels fragments del 

paisatge.   

 

La dialèctica de la “diferència-repetició” i la de 

“microcosmos-macrocosmos”, presents en les sèries de Brueghel i 

Poussin (respectivament) també ho estan en aquests estudis, amb la 

particularitat que Constable va més enllà, per tal d'invertir de forma 

definitiva una dialèctica paisatgística fonamental: la unitat i la 

multiplicitat. Els estudis de núvols posen en evidència que el 

paisatge pot ser també un sistema obert on el cel prengui un ventall 

infinit de formes. Les tradicionals composicions unitàries, 

centrípetes i en certa manera estàtiques, en el cas dels estudis de 
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núvols es transformen en composicions múltiples, fragmentàries, 

centrífugues i dinàmiques. Hi ha quelcom en aquestes successives 

mirades fragmentàries al cel, que dialoga directament amb 

l'imaginari cinematogràfic i, més concretament, amb el muntatge 

cinematogràfic. Com si totes les representacions del cel que realitza 

Constable estiguessin entrellaçades entre elles i de la seva 

interrelació sorgís una mena d'image-collage del cel, l'única capaç 

de reconstituir-ne l'aura pròpia.  

 

Si féssim per exemple l'esforç mental d'imaginar-nos una 

part dels estudis de núvols de Constable exposats en una sala (figs. 

59-67), a l'hora de contemplar-los en conjunt tindríem una possible 

idea de la temporalitat del cel, del seu caràcter “informe” i de la 

seva constant transformació. L'espectador hipotètic que es passegés 

per la sala teixiria relacions entre els diferents quadres fins el punt 

de construir una mena de “panorama” celest on conviurien 

múltiples instants de la naturalesa, enllaçats per una mirada 

contínua. En certa manera, en la sala d'aquest “museu imaginari” 

tindríem el que podríem anomenar un muntatge cinematogràfic del 

cel on es perdria qualsevol noció humana d'un temps present, passat 

o futur en favor del que podríem anomenar una “temporalitat 

meteorològica” on el pas del dia a la nit, el naixement de les 

tempestes o bé la serenor d'un dia radiant serien l'única mesura de 

les coses. En definitiva, el temps que ha acompanyat a l'ésser humà 

des de la primera vegada que va alçar la mirada per sobre del seu 

cap. 
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Figs. 59-67  Estudis de núvols (John Constable, 1821-22)  
 

No és gens banal destacar el fet que quan John Constable 

està realitzant aquests estudis pictòrics, arreu d'Europa, com s'ha 

vist en el capítol anterior, prolifera el panorama com a model de 

representació de la realitat. Cohabiten en l'imaginari visual del segle 

XIX dues formes de representació del paisatge completament 

antagòniques que uns anys més tard seran les bases del paisatge 

cinematogràfic; una basada en el concepte de llunyania i l’altra en el 

de la proximitat. El propi imaginari visual de l’època experimenta 

l’interval paisatgístic entre allò proper i allò llunyà (el gran 

recorregut del paisatgisme occidental) on la visió fragmentària, 

discontínua i detallada dels estudis de núvols constrasta amb la visió 

global i contínua del panorama.  
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3.3.2. Les sèries impressionistes, l'entrellaçament com 

a sistema 
 

En la recerca científico-artística que emprèn John Constable 

amb els estudis de núvols hi ha implícites les bases del que a finals 

del segle XIX seran les populars séries133 impressionistes. El 

trencament definitiu amb la temporalitat pròpia de l'inteior del taller 

de l'artista, en detriment de la temporalitat de la natura, converteix 

el retorn al motiu paisatgístic en múltiples situacions lumíniques en 

una pràctica habitual per alguns pintors impressionistes. Entre ells, 

Monet, qui entre els anys 1889-1891 amb la sèrie Les meules 

(figs.68-71) popularitza aquesta metodologia de treball134 per 

consolidar el naixement d'una forma paisatgística concebuda com a 

                                                
133 El concepte de “série” en l'art és un terme complex en tant que sovint s'utilitza 
per a usos molt diversos com referir-se a una sèrie temàtica d'obres, a una sèrie de 
motius, etc... En qualsevol cas, remarcar que al llarg del nostre anàlisi prendrem 
el terme de “sèrie” com una forma de treballar amb el temps. Les paraules de 
Charles Hectorne estan en consonància amb el que s'ha plantejat: “Si la critique 
d’aujourd’hui est si prompte à souligner le caractère sériel de la démarche de 
Monet, nous voyons que la logique interne de son “sérialisme” est toute 
différente de ce qu’aujourd’hui on appelle sérialisme en art. Même chez un 
Pierre Soulages, qu’on pourrait croire partager avec Monet l’attention à la 
lumière, la série est structure, plutôt que mode de production. Il y a entre Monet 
et la sphère de l’art de l’après-guerre jusqu’à nous la même distance que celle 
qui sépare Schoenberg de Boulez, par exemple”. A: HECTORNE, Charles. "L'art 
de la série". Revue d'art et de littérature, music". 
[http://www.lechasseurabstrait.com/infos/?p=497#sdfootnote1sym]  
134 Malgrat que Claude Monet serà qui instaurarà i popularitzarà aquesta mirada 
fragmentària-entrellaçable, podem trobar un segle abans obres elaborades sota els 
mateixos conceptes. Un bon exemple és Pierre-Henri Valenciennes que durant la 
seva estada a Roma ens deixarà un parell d'obres, Rooftop in Sunlight i Rooftop in 
Shadow (1782-84), que semblen anticipar la futura mirada impressionista. De fet, 
les paraules del propi autor entronquen amb aquest ideari: “It is good to paint the 
same view at different times of day, to observe the differences that light produces 
on the forms. The changes are so palpable that one has trouble recognizing the 
same objects”. A:  GALASSI, Peter. Before photography: painting and the 
invention of photography. Op. Citat, pàg. 28 
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“oberta” i dinàmica en la seva totalitat. Es podria dir que Monet, a 

través de l’impressionisme perllonga la pràctica “científica” que 

apuntava Constable de la fragmentació del motiu paisatgístic en 

múltiples instants.  

 

  

Fig.68 Les meules, effet de gélée 
blanche (1889-90)  

Fig.69 Les meules au soleil, effet 
du matin (1890)  

 

 

 

Fig.70 Meule, soleil couchant 
(1890-91)  

Fig.71 Meule, soleil dans la brume 
(1890-91) 

 

Bernard Lamblin apunta el següent sobre Monet i la qüestió 

de la serialitat paisatgística: “De cette façon, il cherchait à obtenir 

ce qu’il appelait l’instantanéité, en insistant sur la nécessité 

d’interrompre le travail sur une toile dès que l’effet changeait, afin 

de le poursuivre sur une autre toile de manière à obtenir 

l’impression exacte d’un certain aspect de la nature et non une 
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image composite.”135 L’instant, per Monet, és un veritable lapsus de 

temps, una durada viscuda, que precisament no és mesurable i que 

només pot ser definida per l’estabilitat relativa i momentània del seu 

contingut.  

 

En el gest sistemàtic, no esporàdic, de pensar el paisatge 

com una seqüència d'imatges entrellaçades per tal d'interpretar-les 

com un continuum és on resideix la gran revolució “pictòrico-

cinematogràfica” de les sèries. En elles convergeixen, per primera 

vegada, els dos moviments que vertebraran el découpage del 

paisatge en el cinema i que fins llavors havien seguit camins 

paral·lels, entrecreuant-se fugaçment. D'una banda, el “paisatge-

esboç” adquireix el seu màxim esplendor com a forma d'expressió 

oberta. De l'altra, artistes i “espectadors” prenen consciència que 

l'entrellaçament de diferents “paisatges-esboços” pot convertir-ne 

l'instantaneïtat en duració. Tot neix de la síntesi de dues 

temporalitats, tal i com apunta Michael Jakob, referint-se a les 

sèries de Monet: “Dans ces anti-compositions Monet réussit la 

synthèse -certes subversive, transgressive- entre le côté éphémère, 

instable de toute expérience et le travail artistique qui est marqué 

par les répétitions, les séries, par le travail long, par la durée de la 

peinture.”136  

 

Paradoxalment, en la recerca de la materialitat del paisatge 

empresa al segle XIX, a les portes del XX, el paisatge s'ha 

                                                
135 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Paris, Klincksieck, 1983, pàg. 443 
136 JAKOB, Michael. Paysage et temps. Gollion, Infolio éditions, 2007, pàg. 24 
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“desmaterialitzat”; ja no ocupa cap espai, sinó una línia de temps 

que circula d'una pintura a una altra. En l’absència de matèria i en 

l’emergència del temps, la sèrie impressionista apropa el paisatge 

pictòric al terreny de la música, el que serà l’interludi del paisatge 

cinematogràfic. Bernard Lamblin sintetitza aquesta (r)evolució del 

paisatge vers la “musicalitat”:  

 
“La nature fugace, quasi immatérielle du son, la pulsation des 

rythmes qui scandent la durée intérieure rejoignent le noyau spirituel 

de notre âme. La temporalité de la musique parvient donc à 

coïncider, tout en la modelant, avec la temporalité même de notre 

conscience. Nous pouvons comprendre dès lors que l’évolution de la 

peinture avant et pendant le mouvement impressioniste conduise à en 

faire un art véritablement musical. Nous sentons la continuité très 

profonde qui s’inscrit sur la toile, mêlant les motifs les plus apparents 

(comme des mélodies) aux fonds (comme des soutiens harmoniques) 

et nous conviant à parcourir du regard ce que l’on pourrait peut-être 

entendre avec l’oreille, une harmonie irisée.”137 

 

La “musicalitat” de les sèries impressionistes mostra com el 

paisatge ja no es construeix únicament en l'interior del quadre sinó 

també entre quadre i quadre; en aquest espai intermig que serà el 

motor del futur muntatge cinematogràfic i conseqüentment del 

découpage del paisatge en el cinema. La mirada empírica dels 

estudis de núvols de Constable s'ha transformat en les sèries 

impressionistes de Monet en el que Jacques Aumont defineix com 

                                                
137 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Op. Citat, pàg. 453 
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una “mirada intermitent” o “mirada amb eclipsis”138 on ja no es pot 

parlar d'un paisatge interior o bé exterior, sinó d'un paisatge “entre” 

dos. 

 

3.3.3. La muntanya Sainte-Victoire: preses núm. 1, 

núm. 2,... 
 

En correspondència directa amb els estudis de núvols i la 

serialitat impressionista trobem una darrera experiència radical en el 

sí del paisatgisme occidental on no solament el rastre del découpage 

cinematogràfic s'hi fa present sinó també el que podríem anomenar 

la “praxis cinematogràfica” enfront del paisatge. Es tracta del cicle 

de pintures de la muntanya Sainte-Victoire que Paul Cézanne 

realitza entre 1882-1906 (any de la seva mort) i que introdueix 

importants variacions a la idea de “serialitat” paisatgística que hem 

abordat fins ara. Per tal de comprendre’n bé la singularitat, cal que 

passem de nou per Jacques Aumont.    

 

Per Aumont, les sèries impressionistes plantegen una gran 

problemàtica en relació amb la futura representació del paisatge en 

el cinema. Diu així: “El cine, por construcción, es todo salvo un 

arte de lo instantáneo. Por breve e inmóvil que sea un plano, nunca 

será condensación de un momento único, sino huella siempre de 

una cierta duración. Si hace poco he podido hablar de formas del 

tiempo en pintura, ha sido metafóricamente, puesto que el tiempo 

                                                
138 Veure: AUMONT, Jacques. El ojo interminable. Barcelona, Editorial Paidós, 
1997, pàg. 70  
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no puede dejar de estar representado en ella y bajo cierta forma. El 

cine, el plano, la vista cinematográfica son, en cambio, tiempo en 

estado puro”139. A la llum del que apunta Aumont, a diferència de 

les sèries pictòriques, el paisatge cinematogràfic no s’articula a 

partir d’una simple successió i/o entrellaçament d'instants sinó que 

aquests estan subjectes a una certa permanència i duració. Les 

propietats del cinematògraf permeten “fossilitzar” les empremtes 

temporals dels fragments de paisatge per tal de recomposar-los en 

una línia de temps capaç de mostrar el Tot de la natura del qual 

formen part.  

 

En aquest sentit, la recerca teòrico-artística de síntesi i 

essencialització de les formes que emprèn Paul Cézanne a través de 

la representació de la muntanya Sainte-Victoire és una mostra 

d’aquest esforç per representar la duració d’allò efímer. Així, 

distanciat de l’impressionisme i en la solitud de la Provença 

francesa, mentres Monet emprèn el camí de les séries 

paisatgístiques, Cézanne aborda una de les qüestions fonamentals 

en el sí del découpage paisatgístic en el cinema i ho fa a partir del 

que ell anomena “la recerca del motiu”. Així ho defineix el propi 

artista en una conversa mantinguda amb el seu bon amic, Joachim 

Gasquet.  

 
“He atrapado el motivo… (Junta las manos.) Un motivo, ves, es 

esto… ¡Sí, hombre!... (Repite el gesto, abre las manos, con todos los 

dedos muy separados, los va acercando despacio después los junta, 

                                                
139 Ídem, pàg. 73 
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los aprieta, los crispa, los entrelaza.) Hay que llegar a esto… Si me 

desvío más de la cuenta, por arriba o por abajo, se va todo al carajo. 

Hay que procurar tener la red bien prieta, sin agujeros por donde se 

pueda escapar la emoción, o la luz, o la verdad. A ver si lo entiendes, 

estoy llevando toda la tela a la vez, en bloque. Pongo el mismo 

impulso, la misma fe, para agrupar todo lo que anda desperdigado… 

Todo lo que vemos, ¿eh?, se dispersa, se va. La naturaleza es siempre 

la misma, pero sin que tenga nada fijo, no queda nada de lo que 

miramos. Nuestro arte, en cambio, le mete el temblor de su duración 

con los elementos, le da la apariencia de todos sus cambios. Nos 

obliga a probarla en toda su eternidad. ¿Y qué es lo que esconde? 

Nada quizás. O a lo mejor todo. Todo, ¿entiendes? Conque voy 

juntando sus manos errantes… Voy cogiendo sus tonos, sus colores, 

sus matices, de aquí, de allí, a derecha, a izquierda, por donde sea, los 

retengo, los acerco… Forman líneas. Se vuelven algo, rocas, árboles, 

sin que me entere. Cogen cuerpo. Tienen un valor. Si estos cuerpos, 

si estos valores corresponden en mi tela, en mi sensibilidad, a los 

planos y manchas que tengo, que están ahí bajo mi vista, pues eso, mi 

tela junta las manos. Las junta sin vacilar. Sin pasar ni muy por 

arriba, ni muy por abajo. Es algo auténtico, algo denso, algo pleno… 

(…)”140 

 

La teoria del “motiu” de Cézanne és ben clara i ell mateix la 

sintetitza així: “vivifier Poussin sur nature”. És a dir, malgrat la 

natura flueixi de forma contínua cal poder trobar un ordre i una 

estabilitat (pròpies del paisatgisme clàssic) a l'hora de representar-la 

del natural. Cézanne busca perllongar a través dels seus quadres la 

temporalitat en permanent evanescència que Claude Monet fa 

                                                
140 GASQUET, Joachim. Cézanne, lo que vi y lo que me dijo. Madrid, Gadir, 
2005, pàg. 152 
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emergir en les séries. Ens topem, de nou, amb la dialèctica de 

principis de segle: com poder aproximar al màxim la temporalitat 

del natural, amb la temporalitat de l'estudi. O el que és el mateix: 

com deixar empremta d'un món en permanent fuga?     

 

A partir d'aquestes qüestions, la muntanya Sainte-Victoire 

esdevindrà el “motiu” paisatgístic preferit per a Cézanne (figs. 72-

77), com si es tractés d'un “material de laboratori” al que cal 

sotmetre a múltiples experiments. Resultat d'això: un cicle (que no 

sèrie) de pintures en les quals la muntanya de la Provença, vista des 

de múltiples angles i punts de vista, n'és el motiu central. Tal i com 

apunta Bernard Lamblin: “Le retour de Cézanne à Aix est toute 

autre chose qu’un retour au pays natal. C’est une rupture, le refus 

d’un certain aspect vaporeux, flou de la peinture, la volonté “de 

faire de l’Impressionisme quelque chose solide et de durable 

comme l’art des Musées”. Sous le ciel méditerranéen, les 

montagnes révèlent au peintre leur présence minérale compacte, 

tandis que les amis de Cézanne, restés dans le Nord, vont continuer 

à poursuivre les moments fugaces, les colorations évanescentes”141. 

La recerca de la duració que emprèn Cézanne amb el “Cicle de la 

Sainte-Victoire” serà el pas definitiu per arribar al découpage del 

paisatge tal i com l’entendrà el cinema uns anys després.  

 

                                                
141 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Op. Citat, pàg. 439 
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Fig.72 La muntanya Sainte-
Victoire (1885-95)  

Fig.73 La muntanya Sainte-
Victoire (1888-90) 

  
Fig.74 La muntanya Sainte-
Victoire (1885-87) 

Fig.75 La muntanya Sainte-Victoire 
(1882-85) 

 
 

Fig.76 La muntanya Sainte-
Victoire vista des de Les Lauves 
(1902-04) 

Fig.77 La muntanya Sainte-Victoire 
vista des de Les Lauves (1904-06) 

 

Quan afirmem que en el “Cicle de la Sainte-Victoire” hi ha 

l'empremta del découpage cinematogràfic d’un paisatge és perquè a 

partir del múltiple retorn al motiu que fa Cézanne, es pot fer una 
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recomposició tant del temps com de l'espai, i no solament del 

primer, tal i com succeeïa amb les sèries de Monet. És precisament 

a partir d’aquesta possible recomposició en mosaic de les diferents 

vistes de la muntanya, la que permet l’aparició del sentit. La sèrie 

impressionista “únicament” era capaç d'oferir-nos una idea de 

continuïtat de la natura, Cézanne a aquesta continuïtat hi afegeix un 

espai pel sentit, el terreny en el qual poden néixer les idees. El 

pintor ens mostra la Sainte-Victoire com a idea i no simplement 

com a flux de temps. És a dir, Cézanne va més enllà de 

l'entrellaçament d'una temporalitat per tal de plantejar un 

entrellaçament de pensaments. Diu Michael Jakob respecte aquestes 

obres:  

 
“Malgré l'absence évidente de toute action, la nature apparaît ici 

vivante, est vie dans le sens de ce qui a la force d'apparaître. Cette 

apparition, qui ne correspond plus à la perspective centrale, a été 

interprétée par Cézanne lui-même comme l'équivalent d'un paysage 

qui se pense ou se passe dans sa propre conscience, alors que les 

critiques soulignent volontiers la synthèse entre perception 

momentanée et mémoire créatrice à l'origine de la temporalité (et de 

la spatialité) surprenante de ces oeuvres.”142  

 

En aquesta qüestió de convertir una forma de la natura en 

vehicle de pensament trobem una correspondència amb Friedrich 

Nietzche i la teoria de l’etern retorn. Un any abans que Cézanne es 

confronti amb la Sainte-Victoire, el filòsof alemany durant una 

passejada pel bosc experimenta el següent encontre natural-

                                                
142 JAKOB, Michael. Paysage et temps. Gollion, Infolio éditions, 2007, pàg. 27 
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intel·lectual: “La concepción fundamental de la obra, la idea del 

“eterno retorno”, la más alta forma de aquiescencia que se pueda 

alcanzar, se remonta al mes de agosto de 1881: (...) Aquel día iba 

atravesando un bosque, junto al lago de Silvaplana; hice alto cerca 

de un enorme bloque de roca erquido como una píramide, no lejos 

de Surlei. Fue entonces cuando me vino ese pensamiento...” 143  

 

En Nietzche observem com el fragment (el bloc de roca) 

disloca el conjunt paisatgístic per fer emergir un pensament. De 

manera similar, succeeix en Cézanne i amb la matèria rocosa de la 

Saint-Victoire. La diferència respecte l'encontre nietzchià, però, és 

que en el cas del pintor són les mirades successives al motiu 

paisatgístic el motor de la consciència, talment com si en el projecte 

de cicle pictòric hi hagués continguda la llavor del futur muntatge 

intel·lectual d'Eisenstein. No en va, ambdós sistemes de 

representació s’articulen a partir de l'interval entre les aparences i 

l’essència (entre la impressió i la duració) com a forma de 

pensament. Així s’expressa el cineasta rus sobre els mecanismes 

d’aquesta metodologia de muntatge: “Aunque considerados como 

“fenómenos” (apariencias) parecen de hecho diferentes, desde el 

punto de vista de la “esencia” (el proceso) son indudablemente 

idénticos. Aplicando la experiencia de trabajo en líneas inferiores a 

categorías de un orden superior, se abre la posibilidad de atacar el 

                                                
143 Fragment extret de: KESSLER, Mathieu. El paisaje y su sombra. Barcelona, 
Idea Books, 2000, pàg. 35 
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fondo de las cosas y los fenómenos. Así pues, la quinta categoría 

(de montaje) es el sobretono intelectual”144.  

 

Cézanne situa la Sainte-Victoire en un territori fronterer 

entre l’esboç perpetu i l’obra finalitzada. El pintor fa un “pas 

enrera” respecte els impressionistes per recuperar la distància 

racional de Poussin. Estableix un interval entre un i l'altre on la 

fugacitat de les aparences es mescla amb la permanència de 

l’essència. A partir d’aquest interval cézannià els múltiples punts de 

vista (o plans) sobre la muntanya s’entrellacen adquirint el “sobretò 

intel·lectual” del qual parla Eisenstein. Cada pintura de la Sainte-

Victoire es constitueix en un pla que, juxtaposat als altres (gairebé 

cronofotogràficament), genera la única imatge-paisatge capaç de 

contenir la perpètua variació de la natura, a la vegada que la seva 

perpètua duració.  

 

A mig camí entre la sèrie impressionista i el collage cubista, 

el cicle de la Sainte-Victoire ens insinua les potencialitats del 

découpage paisatgístic en el cinema amb el qual manté una  

correspondència directa si tenim en compte les paraules de Jacques 

Aumont: “Intermedio entre el efecto-serie y el efecto-collage, el 

montaje fílmico, el salto brusco, es siempre, pues, recuperable en el 

plano cognitivo: incluso del más delirante montaje de planos se 

llegará siempre -si se tiene interés en ello- a extraer un sentido, se 

llegará a comprender algo”145.         

                                                
144 EISENSTEIN, Sergei. M. La forma del cine. Madrid, Siglo XXI Editores, 
1999. Op. Citat, pàg. 81  
145 AUMONT, Jacques. El ojo interminable. Op. Citat, pàg. 75 
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Seguint amb les correspondències entre pintura i cinema, a 

partir del cicle de la Sainte-Victoire és interessant fer dialogar el 

concepte de découpage paisatgístic amb el de presa 

cinematogràfica; entenent aquesta com cadascun dels fragments 

fílmics (d'espai i temps) que roda el cineasta a l’espera de ser 

seleccionats i editats en la sala de muntatge. Un material fílmic, 

valgui dir-ho, que potser no apareixerà en el resultat final del film 

però que forma part del seu procés creatiu, condicionant-ne (directe 

o indirectament) la seva forma definitiva. Si recordem les paraules 

de Cézanne al seu amic Gasquet al voltant de la recerca del 

“motiu”, ens adonarem que el mètode de la repetició emprat pel 

pintor està lligat a un procés d’exploració, al work-in-progress que 

es fèia present en els estudis de núvols de Constable. 

 

Pensar el cicle de pintures de la Sainte-Victoire com un 

conjunt de preses cinematogràfiques al servei d’un projecte final 

testimonia d’una banda la tenacitat i l’esforç de l’artista per “atrapar 

el motiu” i de l’altra ens permet parlar del conjunt de pintures com a 

sistema paisatgístic de pensament. Un sistema on cada nova 

presa/pintura ens amplia la idea que tenim formada de la muntanya 

i, per extensió, de la natura. Més enllà de la pintura i la música, la 

Sainte-Victoire ens apropa a un territori cinematogràfic on, com 

diria Bernard Lamblin, “l’espace continu ressemble à une rivière, à 

une rivière sans rives, et (que) les choses qui sont en lui 

ressemblent à des vagues”146. La liquiditat del paisatge “cézannià” 

                                                
146 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Paris, Klincksieck, 1983, pàg. 352 
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que permet transitar a l'espectador entre quadre i quadre és un dels 

aspectes més “cinematogràfics” d’aquest cicle pictòric.  

 

3.3.4. Giverny, la projecció del paisatge 
 

En paral·lel a les aportacions al découpage del paisatge que 

trobem tant en les sèries impressionistes com en el cicle de la 

Sainte-Victoire; en l’acció de revisitar un motiu paisatgístic al llarg 

del temps hi ha una qüestió de fons que també trobarà la seva 

(re)escriptura en el cinema com és el vincle que es produeix entre 

l’artista i la terra; entre Constable i la Vall de Stour o bé entre 

Cézanne i la Provença. A partir del mecanisme de la repetició, o 

millor dit, de la múltiple projecció de mirades sobre un mateix espai 

l’artista s’arrela en el territori produint-se una forta identificació 

(fins i tot manca de dissociació) entre el lloc en sí i la seva 

representació paisatgística. Tal i com apunta Bernard Lamblin, amb 

motiu dels indrets que freqüenten (reiteradament) els 

impressionistes:  

 
“Ces lieux ne désignent pas simplement la ville de naissance ou de 

domicile d’un peintre, détail purement anecdotique, ils sont l’ancrage 

géographique de la force avec laquelle les impressionistes ont voulu 

saisir les changements dans la nature. Sans le ciel toujours mouvant 

de l’Ile-de-France ou de la Normandie, on ne pourrait comprendre les 

sources où s’abreuve cet art. Autrement dit, il ne résulte pas d’une 

théorie mais de l’observation passionnée de la nature telle qu’elle se 

montrait  à eux.”147 

                                                
147 Ídem, pàg. 438  
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Durant aquest retorn (obsessiu), l’artista es serveix de les 

propietats del lloc (ja siguin textures, tonalitats, variacions o detalls) 

per tal d’utilitzar-les com a matèria primera a l’hora de teixir el seu 

projecte paisatgístic. Tal i com hem vist, la morfologia de la Sainte-

Victoire permet a Cézanne explorar la duració de la natura de la 

mateixa manera que la morfologia dels cels anglesos permetia a 

Constable analitzar–ne la fugacitat. En ambdós casos, els pintors 

converteixen la “localització” i anàlisi del territori més apropiat pels 

seus interessos paisatgístics en una qüestió fonamental dintre del 

seu procés de treball. La recerca/descobriment d’aquests espais 

creatius esdevé el punt de partida de la composició del seus 

paisatges. Ambdós pintors segueixen així les reflexions de René-

Louis de Girardin en el seu tractat titulat De la composition des 

paysages (1775):  

 
“Avant de composer, l'homme de génie cherche à étudier longtemps 

la nature. Il en choisit les meilleurs points de vue; il en rassemble les 

plus beaux traits, il se les grave dans l'imagination d'une manière si 

profonde qu'il peut à chaque instant se les représenter comme s'il les 

avait encore devant les yeux, et c'est de ce choix exquis qu'il se forme 

ce magasin de belles idées et pour ainsi dire ce BEAU IDÉAL dans 

lequel il puise des compositions sublimes”148.          

 

En relació al que s’ha apuntat, el projecte paisatgístic serial 

que emprèn Claude Monet el 1893 amb la creació i condicionament 

                                                
148 GIRARDIN, René-Louis. De la composition des paysages. Seyssel, Éditions 
Champ Vallon, 1992, pàg. 55  
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del popular “jardí d’aigua i nimfees” a Giverny introdueix uns 

matisos a tenir en compte en el vincle entre artista i lloc. Uns 

matisos que tindran una ressonància posterior en el cinema, tant des 

del punt de vista de la metodologia de treball paisatgístic com de la 

pròpia exposició/projecció del paisatge. Anem però per parts i 

apropem-nos primer a Alain Roger i la seva teoria de la double 

artialisation, exposada en el seu Court Traité du paysage (1997), 

per tal de contextualitzar la singularitat del binomi Monet-Giverny.  

 

La teoria de Roger planteja que la natura es converteix en art 

per dues vies diferents: la directa o in situ i la indirecta o in visu. 

Així s'expressa l’historiador del paisatge:  

 
“Le pays, c'est, en quelque sorte, le degré zéro du paysage, ce qui 

précède son artialisation, qu'elle soit directe (in situ) ou indirecte (in 

visu). Voilà ce que nous enseigne l'histoire, mais nos paysages nous 

sont devenus si familiers, si “naturels”, que nous avons accoutumé de 

croire que leur beauté allait de soi; et c'est aux artistes qu'il appartient 

de nous rappeler cette vérité première, mais oublié: qu'un pays n'est 

pas, d'emblée, un paysage, et qu'il y a, de l'un à l'autre, toute 

l'élaboration de l'art.”149  

 

Alain Roger formula aquesta teoria de la doble 

“artialització”150 in situ / in visu a partir de reprendre la doble 

                                                
149 ROGER, Alain. Court Traité du paysage. Paris, Éditions Gallimard, 1997, 
pàg. 18  
150 El terme francès “artialiser” utilitzat per Alain Roger que es treballarà al llarg 
de l'investigació l'hem traduït com a “artialització”. Es tracta d'un mot que el 
teòric del paisatge pren de Charles Lalo qui a la vegada el reprèn de Montaigne. 
Sobre aquesta qüestió veure: Ídem, pàg. 16. 
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articulació lèxica de país / paisatge151. Així doncs, serà l'acció 

artística directa o indirecta sobre el país (el territori) el que el 

convertirà en paisatge. Si traslladem aquests plantejaments al jardí 

de Giverny ens adonarem que, a diferència de Cézanne i la Sainte-

Victoire, Les nymphéas són el fruit de la conjunció entre un treball 

de jardineria in-situ i un posterior treball del pintor in-visu. Monet, 

literalment, intercanvia l’acció de localitzar el territori més adequat 

per pintar-lo, per l'acció de transformar i crear un territori que sigui 

susceptible de ser pintat.  

 

 A través del condicionament del jardí de Giverny, Monet 

elaborarà un particular "arxiu" de detalls efímers que reproduirà en 

cadascun dels quadres de la sèrie. Tant les variacions lumíniques 

com els reflexos d'aquestes sobre l'aigua seran la matèria primera de 

la que es servirà el pintor per tal de restituir la temporalitat de la 

natura. Tal i com succeïa amb Cézanne i la Sainte-Victoire, el 

paisatge es construeix a partir de les múltiples mirades (des de 

múltiples posicions) sobre un mateix espai.  

 

En relació a l'imaginari cinematogràfic, però, el que fa més 

interessant aquest projecte artístic és que porta a l'extrem la pulsió 

de l'art paisatgístic de "segrestar" el món exterior per tal de portar-lo 

a l'interior. Monet no concep Les nymphéas únicament com una 

metodologia de treball serial al voltant del temps sinó també com un 
                                                
151 Des del segle XV, coincidint amb el naixement del paisatge a Occident, en la 
major part de les llengües occidentals existeix la distinció lexical país / paisatge. 
Així doncs, en castellà parlem de pais-paisaje, en anglès de land-landscape, en 
alemany de Land-Landchaft i en italià de paese-paesaggio. Sobre aquesta qüestió 
veure: ROGER, Alain. Op. Citat, pàg. 18   
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mètode d'exposició. Ens expliquem. En parlar dels núvols de 

Constable apel·làvem a un “museu imaginari” on els fragments del 

paisatge poguessin contemplar-se globalment en l'interior d'un 

mateix espai; un dispositiu que no deixa de tenir una 

correspondència amb una pantalla de cinema en la qual s'hi 

projectéssin de forma continuada diferents fragments paisatgístics. 

Doncs bé, aquesta pantalla de cinema o, millor dit, aquest “museu 

imaginari” prendrà forma en el projecte d'exposició de Les 

nymphéas en el Museu de l'Orangerie (figs. 78-80). 

 

 
Fig.78 Nymphéas, Matin (Claude Monet, 1914-26)  

 
Fig.79 Nymphéas, Le matin clair aux saules (Claude Monet, 1914-26)  

 
Fig.80 Vista de la de Les Nymphéas al Musée de l'Orangerie 
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 Monet reflexiona al voltant de com presentar el découpage 

del jardí de Giverny per tal que l'espectador pugui reviure'l in-situ 

en l'interior del museu. Per aquest motiu, opta per les grans 

dimensions i el format panoràmic dels quadres de forma que qui 

recorri l'interior de la sala es sentit "literalment" embolcallat pel 

paisatge. El dispositiu, òbviament, té una correspondència directe 

amb els panorames i les seves famoses "rotondes". Hi ha, però, dos 

aspectes especialment interessants en el projecte de Monet que 

estan estretament relacionats amb l'imaginari cinematogràfic. El 

primer d'ells és la qüestió revolucionària d'ampliar els detalls del 

paisatge a grans dimensions, com si literalment els fragments 

paisatgístics fossin vistos en un primer pla cinematogràfic. És a dir, 

es tracta de reproduir el mateix dispositiu del panorama però des 

d'una mirada de proximitat. És a dir, endinsar-se i delectar-se en la 

grandesa d'allò petit, dislocant així qualsevol percepció clàssica de 

conjunt152. El segon element es tracta de la mobilitat de l'espectador 

a l'interior de la sala. En el seu desplaçament per l'espai dóna 

continuïtat a les successives mirades fragmentàries al paisatge de 

forma que realitza in-situ un muntatge cinematogràfic (virtual) del 

                                                
152 Per tal de contextualitzar el gest revolucionari de Monet pel que fa a Les 
nymphéas són interessants les reflexions de Daniel Arasse. “El arte prescinde de 
los detalles “normalmente y con razón”, en primer lugar porque esas partes “ni 
siquiera se perciben en la naturaleza, a menos que se les quiera prestar una 
atención expresa y que se haga el esfuerzo de aproximarse lo suficiente para 
estar en condiciones de examinarlas”, y, en segundo lugar, porque en el cuadro 
los “pequeños detalles”, al interrumpir la “grandeza” de las formas, 
“aniquilarían al mismo tiempo su belleza”, y porque “los detalles en los 
accesorios” son perjudiciales para “la impresión que debe causar el conjunto”.” 
A: ARASSE, Daniel. El detalle. Para una historia cercana de la pintura. Op. 
Citat, pàg. 31   
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jardí de Giverny. Podem concloure, doncs, que el projecte 

paisatgístic de Monet està pensat a partir del doble moviment del 

découpage cinematogràfic: la fragmentació d'un territori i el seu 

posterior entrellaçament en una línia de temps, marcada pel 

moviment de l'espectador. Tot plegat, en un format panoràmic on 

els detalls paisatgístics adquireixen el seu màxim esplendor.  

 

 Significativament, en el projecte de Les nymphéas 

coincideixen els dos models de contemplar/representar la natura que 

travessen la creixent modernitat del segle XIX: el panorama i la 

sèrie pictòrica. En aquest sentit, l'Orangerie es concep com una 

hibridació de la "rotonda" i la sala de museu; les dues "finestres" de 

la societat moderna que apropen els ciutadans a la natura. La futura 

sala de cinema serà l’espai que recollirà aquestes evolucions, 

prefigurades per Monet, en el seu projecte testamentari.  

 

3.4. Els Lumière com a darrers impressionistes i 

Méliès com el primer "detallista" 
 

L'aforisme que Jean-Luc Godard posa en boca de Jean-

Pierre Léaud en La chinoise (1967): “Lumière és el darrer pintor 

impressionista; un contemporani de Marcel Proust”; serveix a 

Jacques Aumont de punt de partida per a les reflexions al voltant del 

cinema i la pintura a El ojo interminable153. Seguint els 

plantejaments d'Aumont i posant-los en relació amb alguns dels 

                                                
153 Veure: AUMONT, Jacques. El ojo interminable. Cine y pintura. Barelona, 
Paidós, 1997, pàgs. 13-30 
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aspectes treballats, hi ha una primera qüestió que s’imposa: el 

caràcter atmosfèric que travessa les pel·lícules Lumière. 

 

 És sobradament conegut, en el que podríem anomenar 

l'anecdotari paisatgístic del cinema, l’episodi en el que Georges 

Méliès, després de veure Le repas de bébé (1895) dels Lumière 

queda fascinat per l'acció que es produeix en el fons de la imatge: el 

vent movent les fulles dels arbres (figs. 81-82). L'anècdota, 

recollida per Aumont154, evidencia que en la cultura visual de finals 

del XIX i principis del XX perviu l’atracció per a representar la 

materialitat de la natura. La mirada de Méliès a les imatges dels 

Lumière és una mirada pictòrica atreta per la capacitat del cinema 

de fer visible l’efecte atmosfèric que, per exemple, John Constable, 

a través de la sèrie de pintures de núvols, cercava representar.  

 

  
Fig.81 Fotograma de Le repas de 
bébé (1895) 

Fig.82 Detall dels 
arbres del fons del 
quadre 

 

                                                
154 Ídem, pàg. 21 
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Els Lumière, com a darrers impressionistes, culminen la 

recerca estètica liderada per la mirada empírica a la realitat. Diu 

Jacques Aumont referint-se a aquesta qüestió:  

 
“Hay aquí una historia, la de la pintura de las nubes, de las lluvias, de 

las tormentas y del arco iris, la de las hojas temblando al viento y la 

del mar centelleante al sol; una historia de la que, entre otras, había 

hecho su gran tema el siglo XIX. (…) Lo propio del siglo que va a 

inventar el cine es el haber sistematizado estos efectos, y sobre todo 

el haberlos cultivado por sí mismos, el haber erigido la luz y el aire 

en objetos pictóricos (…) Después de Lumière ya no habrá nubes en 

la pintura, ya no habrá nubes “ingenuas”. Se harán irónicas en Dalí, 

paródicas en Magritte, etc...”155  

   

Al mateix temps, l’anècdota de Méliès sintetitza la tesi de 

Daniel Arasse al voltant del plaer que provoca la contemplació i 

aïllament del detall a l’interior de l’obra. L’escena domèstica que 

retraten els Lumière en cap cas s’estructurava al voltant dels arbres 

que exercien de fons sinó que és la mirada de l’espectador 

cinematogràfic (en aquest cas Méliès) qui, com si es tractés d’una 

pintura, en detalla una part per acabar alterant la intenció original de 

l’obra. La reacció de Méliès enfront d’aquelles primeres imatges 

cinematogràfiques respon al que per Arasse és un “programa 

d’acció” pel qual el detall té la capacitat de dislocar el conjunt del 

quadre (cinematogràfic):  

 

                                                
155 Ídem. pàgs. 21-22 
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“El detalle no puede definirse ni comprenderse más que como un 

“programa de acción” capaz, a veces, de dejar su marca en el cuadro. 

Está por ello, en el corazón mismo de la relación de detalle y del 

placer experimentado ante el cuadro, aunque para experimentarlo el 

aficionado tenga que recortar materialmente el cuadro, desmembrarlo 

para sacar de él algo así como un extracto concentrado de placer; con 

el riesgo, también, de que el historiador, atrapado por la belleza de su 

interpretación, “detalle” del cuadro detalles que el pintor nunca hizo 

en él. (…) El detalle, como ‘dettaglio’, es un momento que constituye 

un acontecimiento en el cuadro, que tiende irresistiblemente a detener 

la mirada, a perturbar la economía de su recorrido. Ahora bien, esta 

desviación, que puede resultar catastrófica para el conjunto y dislocar 

el cuadro, y en la que puede ahogarse la mirada, es también un 

momento privilegiado en el que el placer del cuadro tiende a 

convertirse en gozo de la pintura.”156  

 

Si elevem l’anècdota de Méliès a la categoria de teoria 

estètica podríem afirmar que les seves paraules són el testimoni del 

primer découpage paisatgístic en el cinema. En paral·lel a les 

visions panoràmiques que s’imposen durant els primers anys, un 

dels grans itineraris del paisatge cinematogràfic neix com a 

fragment. L’habilitat i la capacitat de l’espectador cinematogràfic de 

“detallar” el pla es presenta com un alternativa a la llunyania com a 

única creadora de formes paisatístiques. Curiosament, a les portes 

del segle XX, ens retrobem amb la mateixa pauta a partir de la qual 

s’havia produït la gènesi de la pintura de paisatges. Méliès, 

voluntària o involuntàriament, participa de forma activa en la 

                                                
156 ARASSE, Daniel. El detalle. Para una historia cercana de la pintura. Op. 
Citat, pàgs. 14-15 
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història del detall que dibuixa Daniel Arasse i exerceix de “finestra” 

a través de la qual aproximar-nos al paper del découpage 

cinematogràfic com a creador de noves formes paisatgístiques.     

 

3.5. Del découpage cinematogràfic i la stimmung del 

paisatge  
 

El canvi de paradigma paisatgístic que s'opera a través de la 

serialitat impressionista desemboca en el que per molts teòrics de la 

història de l’art és la mort del paisatge en la pintura; i nosaltres 

volem afegir, i el conseqüent naixement del paisatge en el cinema. 

Com si es tractés d’un cicle vital, en la desaparició d’un es produeix 

l’aparició de l’altre, seguint una lògica orgànica per la qual en 

l’instant en que el paisatge es transforma en temps, el muntatge 

cinematogràfic esdevé l’eina artística més adequada per fer-ne la 

seva representació. Sergei M. Eisenstein sintetitza el funcionament 

d’aquest ecosistema artístic: “Pour la cinématographie, cette 

rencontre du contrepoint de la désagrégation et du contrepoint de 

la naissance est particulièrement intéressante: ce qui est signe 

d’extinction pour les arts “précedents”, passe immédiatement en 

forme primaire de la jeunesse d’un nouveau genre d’art- le 

cinéma!”157     

 

 En aquest sentit, seguint les tesis d'André Bazin, la qüestió i 

concepció del realisme del cinema serà fonamental en aquesta 

                                                
157 EISENSTEIN, Sergei M. La non-indifferente nature. Paris, Union génerale 
d'éditions, 1976-78, pàg. 125 
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transició entre les possibilitats de representació del paisatge pictòric 

i el cinematogràfic. Un realisme, entès en el sí de l'imaginari 

paisatgístic, com la possibilitat de poder expressar, a la vegada, la 

significació concreta i essencial d'un paisatge i no simplement la 

seva forma il·lusòria. Diu Bazin:  

 
"El realismo impresionista, a pesar de sus coartadas científicas, es lo 

más opuesto al afán de reproducir las apariencias. El color tan sólo 

podía devorar la forma si ésta había dejado de tener importancia 

imitativa. Y cuando, con Cézanne, la forma toma nuevamente 

posesión de la tela, no lo hará ya atendiendo a la geometría 

ilusionista de la perspectiva. La imagen mecánica, haciéndole una 

competencia que, más allá del parecido barroco, iba hasta la 

identidad con el modelo, obligó a la pintura a convertirse en 

objeto."158  

 

 El cinema, alliberat de qualsevol pulsió de semblança, pot 

profunditzar de ple en la qüestió de com representar la temporalitat 

del paisatge recollint les idees apuntades en les sèries i els cicles 

paisatgístics analitzats. Idees que, d'altra banda, no tindran una 

continuïtat immediata en els orígens del cinema. Tot al contrari. La 

llunyania fundacional del paisatge cinematogràfic retardarà les 

reflexions al voltant de l'entrellaçament dels fragments paisatgístics 

com a forma de representació. Un fet que obligarà el paisatge 

cinematogràfic a recórrer, a principis del segle XX, el mateix camí 

del seu homòleg pictòric: des de la llunyania fins a la proximitat.  

 
                                                
158 BAZIN, André. "Ontología de la imagen fotográfica" ¿Qué es el cine? 
Madrid, Ediciones Rialp, 1990, pàg. 30 
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L'altre gran entrebanc al desenvolupament d'un estètica del 

découpage paisatgístic és, sens dubte, la preponderència de la 

narració a l'hora de desenvolupar el llenguatge cinematogràfic. Un 

fet que, d'altra banda, també troba el seu paral·lelisme en la pintura 

occidental, on el paisatge emergeix com a gènere autònom en 

desvincular-se de la pintura històrica i mitològica dels segles 

anteriors159. En el cinema, la progressiva hegemonia de la narració 

provoca que les experimentacions en el camp del muntatge 

s'encaminin a perfeccionar el mètode d'articular les històries. És a 

dir, es treballa l'entrellaçament d'accions i no de temps, tal i com 

posarà de manifest Gilles Deleuze a través de l'anàlisi de la imatge-

moviment160. En aquest sentit, l'anècdota de Méliès respecte el 

moviment de les fulles en Le repas du bébé, evidencia que en 

l'època on el cinema no és percebut (encara) com un artilugi 

narratiu sí que poden tenir lloc aquest tipus de mirades 

paisatgístiques, properes a l'imaginari del que Deleuze defineix com 

a imatge-temps161.  

 

Ambdues qüestions, llunyania i primacia del relat, reforcen 

el caràcter "dislocador" associat al paisatge en el sí de la tradició 

                                                
159 Bernard Lamblin apunta sobre aquesta qüestió: "Le retard considérable avec 
lequel on assiste à l'émancipation du paysage n'a rien de surprenant, si l'on 
n'oublie pas qu'un art qui s'est primitivement donné pour fin la célébration du 
divin ne pouvait songer à immortaliser le cadre terrestre de la vie temporelle des 
créatures, d'autant que la pensée médiévale avait souvent tenu en suspicion 
l'inclination spontanée de l'homme à se délecter du spectacle que lui offrait la 
nature et à perdre ainsi de vue le souci du salut." A: LAMBLIN, Bernard. 
Peinture et temps. Op. Citat, pàgs. 347-348 
160 DELEUZE, Gilles. La imagen-movimiento. Estudios de cine 1. Barcelona, 
Ediciones Paidós, 1984. 
161 DELEUZE, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios de cine 2. Barcelona, 
Ediciones Paidós, 1987. 
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occidental. Un caràcter que sobreviurà en l'interior de l'imaginari 

cinematogràfic on el paisatge, com a imatge-temps, serà percebut 

com aquell element capaç de dislocar el relat per portar-lo en un 

estat de suspensió on allò que es mostra es sobreposa a allò que es 

narra. En aquesta doble vessant de "dislocar" i a la vegada fer 

visible una determinada noció de duració és on el cinema es 

manifesta com a fidel continuador de la tradició del paisatgisme 

occidental.  

 

Un quart de segle després de la revolució impressionista, 

S.M. Eisentein serà el primer autor en teoritzar al voltant de la 

representació del paisatge a través del muntatge cinematogràfic. La 

famosa seqüència de la boira del Cuirassat Potemkin (1925) li 

serveix de punt de partida per a les seves reflexions (figs. 83-90). 

Diu Eisenstein: “La “suite” des brumes, c’est encore de la peinture, 

mais une peinture particulière qui, grâce au montage, a connu le 

rythme des changements des durées réelles et des successions 

tangibles des répétitions dans le temps, c’est-à-dire les élements de 

ce qui n’est accessible à l’état pur qu’à la musique. C’est une sorte 

de “post-peinture” se transformant en quelque “pré-musique” ”162.  

 

                                                
162 EISENTEIN, Sergei M. La non-indifferente nature. Op. Citat, pàg. 55  
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Figs. 83-90 Escena Cuirassat Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 1925)  

 

 Les paraules d'Eisenstein, d'entrada, defineixen l'estat 

fronterer en el que es troba el paisatge a les portes del segle XX, 

una vegada finalitzada la revolució impressionista. En aquesta 
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“espècie de ‘post-pintura’ transformant-se en un ‘pre-música’ ” és 

on el cinema, i més concretament el muntatge cinematogràfic, 

(re)prendrà el camí traçat per conduir el paisatge cap a nous 

paratges. Apropem-nos en detall a aquest espai intermig en el qual 

neix la mise en paysage de la seqüència.  

 

 El cineasta parla d'una banda de "post-pintura", ja que en 

cadascun dels plans paisatgístics sobresurt aquella mirada 

atmosfèrica que pretén retenir els instants on tant la llum, reflectida 

en l'aigua del mar, com la boira que envaeix l'escena, provoquen 

una forta impressió en l'espectador. Parlem d'"impressió" en 

l'accepció més pròxima a l' "impressionisme" pictòric ja que els 

motius representats són els més tradicionals d'aquest imaginari. A la 

vegada, però, es tracta d'una "pre-música" en tant que els diferents 

plans paisatgístics no es tanquen en sí mateixos sinó que (com 

esboços) s'obren als altres per tal d'entrellaçar-se i construir una 

atmosfera general que reprodueixi els moments previs a la revolta 

que tindrà lloc. A través d'aquest plantejament, Eisenstein  produeix 

un "efecte dòmino" a petita i a major escala on cadascun dels plans 

ressona en l'altre i, a la vegada, el conjunt d'aquests es fa ressentir 

en la seqüència posterior. El resultat, per a l'espectador, és que allò 

que s'havia iniciat com una "impressió" pels ulls acaba convertint-se 

en una "emoció" per l'ànima. El món exterior retruny en l'interior de 

l'espectador. Michael Collot, en aquesta línia, formula una reflexió 

interessant al voltant d'aquesta forma paisatgística:       
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“Le paysage ne se donne pas seulement à voir et à percevoir par tous 

les sens, mais à vivre et à ressentir. Nous ne sommes pas 

nécessairement face à lui dans la position d’un spectateur immobile 

et détaché; nous pouvons nous mouvoir en lui et nous émouvoir: 

c’est donc un espace vécu, lieu d’une “expérience émotionnelle”. Le 

paysage que filme l’oeil de la caméra ne saurait être lui non plus 

parfaitement objectif, puisqu’il est cadré à partir d’un certain point de 

vue, que le spectateur est invité à adopter, et qui est donc susceptible 

de se charger de résonances affectives. Le cinéaste peut tenter de 

neutraliser cette subjectivité irréductible, ou au contraire l’exploiter: 

le paysage devient alors un des vecteurs privilégié de l’émotion au 

cinéma. Cette fonction émotive s’ajoute à d’autres (référentielle et 

esthétique, notamment), et parfois les pertube.”163 

  

En aquest diàleg entre l'exterior i l'interior és interessant 

recuperar el concepte heideggerià de stimmung; un mot alemany 

intraduïble que uneix un estat d’ànim i un estat de les coses; un 

espectacle exterior i la seva ressonància interior. Propi de 

l'imaginari romàntic, la stimmung s'erigeix com el que podríem 

anomenar un "sentiment paisatgístic"164. Diu Georg Simmel al 

respecte: “Nous entendons sous ce mot (Stimmung) l'unité qui 

                                                
163 COLLOT, Michel. "Paysage en mouvement" A: Vertigo. Esthétique et histoire 
du cinéma, núm. 31, 2007, pàg. 8 
164 Sobre la qüestió del "sentiment paisatgístic" i la "stimmung" és interessant 
recuperar els plantejaments de Constable al voltant dels cels dels seus paisatges 
que, com ell mateix afirmava, són la key note de les seves composicions, donant a 
l’obra una coherència i síntesi lumínica en el seu conjunt, per configurar el TOT 
paisatgístic. El fragment de cel esdevé el portador de l'atmosfera paisatgística. 
Marie-Pierre Zufferey aborda aquesta qüestió a partir la sèrie de pintures de la 
Badia de Weymouth: “On remarque qu'il s'agit du même lieu, sont permanents la 
mer, la baie, le sable, l'herbe rase, les collines au loin; le cadrage, le point de vue 
de l'observateur varient peu. Ce qui change, c'est l'atmosphère de ces peintures, 
calme, agitée, claire, sombre”. ZUFFEREY, Marie-Pierre. Art et cartes postales. 
Gollion, Infolio Éditions, 2009, pàg. 111  
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colore constamment ou actuellement la totalité de ses contenus 

psychiques, unité qui ne constitue rien de singulier en soi ni même 

n'adhère, dans beaucoup de cas, à quelque singulier aisément 

indicable, mais qui néanmoins représente le général où se 

rencontrent maintenant toutes ces particularités”165. I per la seva 

part Giorgio Agamben afegeix: "El lugar de la stimmung, 

podríamos decir, no está ni en la interioridad, ni en el mundo, sino 

en su límite."166 Possiblement, aquest "límit" del que parla 

Agamben juntament amb la "unitat que recull les diferents 

particularitats" que apunta Simmel, són les millors maneres de 

descriure l'estat de "post-pintura" i "pre-música" que es fa present 

en l'escena de la boira del Cuirassat Potemkin. 

 

Més enllà d'una temporalitat de la natura, el découpage 

paisatgístic d'Eisenstein restitueix una "tonalitat afectiva". És a dir, 

a través d'una mirada fragmentària el cinema reescriu el "paisatge-

emoció" romàntic articulat a partir de la mirada en la llunyania. 

Com apunta Michael Collot: “Le paysage au cinéma ne saurait être 

pensé ni analysé sur le modèle du tableau, comme un spectacle 

synthétique mais statique et extérieur; il doit être resitué dans le 

double mouvement d’une perception qui procède par esquisses 

successives, où ce qui n’est pas vu compte autant ce qui est montré, 

                                                
165 SIMMEL, Georg. La Tragédie de la culture et autres essais. Op. Citat, pàgs. 
240-241 
166 AGAMBEN, Giorgio. La potencia del pensamiento. Barcelona, Anagrama, 
2008, pàg. 54 
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et d’une émotion qui associe étroitement les qualités sensibles du 

monde à leur résonance intérieure.”167 

 

 Per Sergei M. Eisenstein la tradició paisatgística que, com el 

découpage del Cuirassat Potemkin, uneix el "paisatge-musical" i el 

"paisatge-emoció" és la Oriental. Diu el cineasta: “J’ai recours au 

paysage chinois pour une autre raison encore: ce qui m’intéresse, 

ce n’est pas seulement le côté émotionnel du paysage, mais en 

premier lieu sa musicalité, c’est-à-dire cette variété de la “non-

indifférente nature” où l’effet émotionnel est obtenu non seulement 

par le choix des eléments représentés, mais surtout et avant tout par 

l’élaboration musicale et la composition de ce qui est 

représenté.”168  

 

 En l'imaginari d'Orient, el terme xinès per definir el paisatge 

és el shanshui que es traduiria per "les muntanyes i les aigües". 

Com es pot observar, el propi concepte té quelcom de 

cinematogràfic, en el sentit, que el paisatge ja es concep com un 

entrellaçament de dos elements paisatgístics i no pas com una unitat 

original. Tal i com apunta Augustin Berque al voltant del pintor 

paisatgista oriental.  

 
"Il doit savoir aller au-delà de la forme extérieure, pour saisir 

l'essence du paysage. (...) La peinture n'a donc jamais eu à révéler 

toutes les formes de l'environnement. Au contraire, il fallait plutôt 

faire sentir l' "intention" (yi) du paysage -autrement dit, peindre à 

                                                
167 COLLOT, Michel. "Paysage en mouvement". Op. Citat, pàg. 10 
168 EISENSTEIN, S.M. La non-indifferente nature. Op. Citat, pàg. 63 
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grands traits-, en "laissant des blancs" (yubai) pour inviter 

l'imagination du spectateur à entrer dans l'oeuvre. De pair, c'est en 

atelier, non point sur le motif, que travaillait le peintre de 

paysage."169 

 

 Així, el cineasta rus, parteix de la captura de formes 

exteriors (impressionistes) i en la seva recomposició en la sala de 

muntatge (lluny de la natura) n'emergeix la seva intenció (yi), 

pròpia de l'imaginari oriental. Sergei M. Eisenstein ens mostra com 

en aquest territori fronterer, entre les impressions i el seu 

entrellaçament, l'Occident s'apropa a Orient; en l'interval entre 

ambdues tradicions neix el paisatge com a emoció.  

 

 Una mostra d'aquesta qüestió la trobem figurada en l'inici de 

Lousiana Story (1948) de Robert Flaherty, on ressona clarament la 

influència del muntatge eisenstenià. A diferència del cineasta rus, 

però, Flaherty s'allunya de l' "impressionisme" latent al llarg de la 

seqüència de la boira del Cuirassat Potemkin per, a través de la seva 

mirada documental (empírica), centrar-se en els fragments de la 

natura de diferents escales, des de les gotes d'aigua sobre uns 

nenúfars, passant per les aus i els cocodrils que habiten la fauna del 

pantà (figs. 91-96). En cadascun dels plans es fa present la mirada 

descriptiva de la natura pròpia dels esboços d'Alberto Durero (figs. 

97-98); una mirada atreta per la grandesa dels petits universos en els 

quals hi ha continguda la lògica de la natura. És però 

l'entrellaçament d'aquests fragments paisatgístics i l'espai de 

                                                
169 BERQUE, Augustin (Dir.). Cinq propositions pour une théorie du paysage. 
Seyssel: Champ Vallon, 1994, pàgs. 19-20 



 

137 

pensament que circula entre un i l'altre el que dóna forma, per la via 

cinematogràfica, al shanshui xinès. Observem com a partir del 

découpage, les formes externes i empíriques es dissolen per mostrar 

el misteri i la màgia del paisatge, on es fonen el cel i la terra en una 

eterna harmonia. Entre la mirada documental occidental i 

l'entrellaçament paisatgístic oriental, es presenta el microcosmos en 

el qual es desenvoluparà la història del film. Així, a través del 

mateix principi de l' "efecte dòmino" de la seqüència d'Eisenstein, 

l'atmosfera harmònica que neix de la seqüència embolcallarà la 

resta del film i especialment l'infant protagonista, convertit en una 

peça més d'aquest organisme natural.     
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Figs. 91-96 Inici de Lousiana Story (Robert Flaherty, 1948)  

 

 

 

 

 Fig.97 La gran mata d’herba 
(1503) Alberto Durero 

Fig.98 Estudi d’una lila (1526) 
Alberto Durero 

 

 Ambdós cineastes, els quals mantindrien un contacte regular 

i un intercanvi recíproc d'idees al llarg dels anys170, posen de relleu 

a través d'ambdues formes paisatgístiques que el découpage 

cinematogràfic del paisatge s'ubica en aquest territori fronterer entre 

les tradicions occidental i oriental, entre la sortida al món exterior 
                                                
170 Sobre la relació d'ambdós cineastes apunta Sergei M. Eisenstein. "J'ai envie de 
me rappeler aujourd'hui quelques rencontres avec des "collègues" étrangers. En 
Amérique, j'ai été fasciné par trois personnes: Griffith, Chaplin, Flaherty. Voilà 
trois noms que tous nous chérissons depuis nos premiers pas dans la carrière 
cinématographique. Je les ai rencontrés tous les trois. L'un en passant. Les deux 
autres beaucoup et souvent. (...) Nous, Russes, avons plus appris dans Nanouk 
que dans n'importe quel autre film étranger. Nous l'avons usé à force de l'étudier. 
Dans un certain sens, il a été notre fondation"  A: EISENSTEIN, Sergei M. 
Dickens & Griffith. Paris, Stalker Éditeur, 2007, pàgs. 9-10  
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per atrapar-ne les seves formes i la seva posterior reconstitució a 

l'interior de la sala de muntatge. S'uneixen, per tant, dues 

metodologies de treball paisatgístisques que seran fonamentals per 

tal de (re)crear el paisatge com a sentiment. A la vista del que 

apuntem, no és casual la forta influència que va exercir l'art oriental 

en el sí de l'imaginari dels impressionistes. En l'instant en que les 

formes del paisatge es dissolen en la pintura, aquestes s'apropen a la 

seva essència; a la seva intenció.  

 

3.5.1. Entre el visage i el paysage 
 

 Retornant a la qüestió de la stimmung, és rellevant l'apunt 

que fa Jacques Aumont en Du visage au cinéma (1992), quan 

comenta que el teòric Béla Balázs utilitza aquest terme per tal de 

caracteritzar la fotogènia del rostre en primer pla. Diu així Aumont:  

 
“Le germanophone Balázs a eu, sur le français, l'avantage de disposer 

d'un mot pour dire le charme du gros-plan. ‘Stimmung’ est un mot 

magique, encore plus magique que physionomie. L’expérience 

physionomique appartient, plus ou moins lointainement, à toute la 

culture occidentale, quand la Stimmung est réputée n’être saisissable 

qu’en terrain allemand. (...) Elle est d’abord ce qui diffuse, à partir 

d’une source, une sorte de rayonnement invisible, auratique, éthéré. 

Si ce rayonnement est fort, il gagnera facilement, il contaminera les 

objets voisins, et s’établira de proche en proche sur tout l’espace. La 
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Stimmung est contagieuse, mais le mot vient aussi de ‘stimmen’, être 

en accord.”171         

     

La correspondència entre visage i paysage a partir de la 

stimmung subratlla, una vegada més, la capacitat de "dislocació" del 

paisatge en l'interior de l'engranatge fílmic. Com el rostre, el 

paisatge cinematogràfic és capaç de suspendre la linealitat del relat 

per tal de produir una intensa emoció en l'espectador 

cinematogràfic. El paisatge s'equipara, doncs, al que Gilles Deleuze 

defineix com a "imatge-afecció", pròpia del cinema mut, on es 

produeix un efecte hipnòtic que atrau la mirada de l'espectador. 

 

Sobre el binomi visage-paysage i les estretes relacions amb 

la noció de stimmung, Jean Epstein a El hundimiento de la Casa 

Usher (1928) ens ofereix un material fílmic de reflexió que recull 

moltes de les qüestions plantejades anteriorment. Es tracta de la 

seqüència on Roderick Usher, pres per la melancolia que sent cap a 

la seva esposa difunta, toca la guitarra a l'interior del menjador de la 

casa en un gest d'evocació de la seva estimada (figs 99-119).  

 

   

                                                
171 AUMONT, Jacques. Du visage au cinéma. Paris, Éditions de l'Etoile / Cahiers 
du cinéma, 1992, pàg. 94. 
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Figs. 99-119 Fragments de la seqüència melancòlica de El hundimiento 
de la Casa Usher (Jean Epstein, 1928) 

 

 Construïda a partir d'un diàleg entre l'interior i l'exterior (no 

solament del personatge sinó també del propi espai), la seqüència 
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combina, de forma gairebé matemàtica, els plans dels acords de 

l'instrument amb els diferents fragments de paisatge que rodegen la 

casa. Cada nota musical es correspon amb un fragment paisatgístic, 

de forma que alguns d'aquests es repeteixen una vegada i una altra 

al llarg de la seqüència per tal d'elaborar un ritme. En aquest gest de 

repetició dels fragments, s'evidencia que el paisatge no està filmat 

per ser contemplat sinó per ser introduit en aquesta cadència 

rítmica. Diu Eisenstein sobre aquesta qüestió:  

 
“Le rythme s’obtient en groupant la matière; la mélodie par la 

réunion linéaire des motifs et éléments correspondants l’un à l’autre... 

(...) Le moyen formel essentiel de la musique est la répétition. Les 

mêmes motifs reviennent toujours et encore, et varient dans des 

tonalités différentes, exécutés par des instruments différents, dans 

diverses colorations de timbre. Les phrases symphoniques se 

répètent. L’unité de l’ensemble est obtenue non par un 

rassemblement spatial en perspective, mais grâce à la voie musicale 

décrite plus haut.”172 
 

 Jean Epstein converteix el découpage del paisatge, 

literalment, en una melodia. No hi ha cap pla que estigui isolat o 

tancat en sí mateix, al contrari, tots flueixen entre ells formant una 

mateixa tonalitat. Possiblement, es tracta d'una de les figuracions 

més clares de la musicalitat del paisatge cinematogràfic i la seva 

capacitat emotiva.  

 

                                                
172 EISENSTEIN, Sergei M. La non-indifferente nature. Paris, Union génerale 
d'éditions, 1976-78, pàg. 78 
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 El més representatiu d'aquesta forma paisatgística és que, 

com el "rostre", té la capacitat d'expressar els sentiments del 

personatge. Malgrat l'absència al llarg de l'escena tant del rostre en 

primer pla de Roderick Usher com del rostre de la seva estimada, el 

trencament en la lògica narrativa es produeix de la mateixa manera 

com si es tractés d'un pla contra pla entre ambdós. La funció 

emotiva del rostre es transposa al paisatge. A través del découpage 

paisatgístic emergeix la fotogènia pròpia del primer pla, produint 

l'efecte hipnòtic que articula la seqüència. En el paysage com visage 

i la seva qualitat fotogènica, s'obre una via de representació 

paisatgística purament cinematogràfica que perllonga i reescriu la 

qüestió de la stimmung del paisatge.    

 

3.6. Partie de campagne: “partie du paysage” 
 

En aquest recorregut a través del découpage paisatgístic, 

trobem un film que recull, millor que cap altre, la tradició de la 

mirada atmosfèrica per reactualitzar-la en el terreny cinematogràfic: 

Partie de campagne (1936) de Jean Renoir. La mínima duració de 

la pel·lícula (39 minuts) i la seva complexa i particular post-

producció 10 anys després del rodatge (1946), otorguen a aquest 

“petit film” un cert caràcter d’inacabat, o millor dit d’“esboç”; com 

si de nou en la història del paisatgisme la correspondència entre el 

découpage i l’esboç es fes inexorablement present però aquesta 

vegada de forma cinemàtica. En aquest sentit, es produeix una 

paradoxa particularment interessant en la pel·lícula: les condicions 

atmosfèriques són les responsables de la interrupció sobtada del 
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rodatge del film (impedint-ne la continuïtat per qüestions de 

producció173) i a la vegada la filmació i el muntage d’aquestes 

condicions atmosfèriques esdevenen l’element clau de la pel·lícula 

convertint-la en punt de partida obligatori per qualsevol 

aproximació i reflexió al voltant del découpage del paisatge 

cinematogràfic. Descabdellem mica en mica el fil per tal de 

comprendre el caràcter revolucionari i revel·lador que hi ha sembrat 

a l’interior de Partie de campagne i que germinarà uns anys després 

en d’altres paratges.  

 

A través de les breus notes que André Bazin va deixar 

escrites al voltant de la pel·lícula s’intueix que per ell, un dels 

principals atractius d’aquesta obra de Renoir residia en la seva 

“impuresa”; o el que és el mateix, en la seva habilitat per conservar 

l’esperit i l’essència original del relat de Guy de Maupassant i 

donar-li una forma cinemàtica, transformant el material literari en 

material fílmic. Apunta Bazin que “la adaptación de ‘Una partida 

de campo’ no es solamente fiel a la novela, sino que también 

desarrolla el relato de Maupassant de acuerdo con el espíritu de la 

misma. Este cuento, muy corto, es, por su mismo estilo, una sinopsis 

con algunos pasajes más desarrollados (el beso) pero con otros 

evidentemente tan esquemáticos, como si se tratara de indicaciones. 

                                                
173 Les males condicions climatològiques van provocar que Jean Renoir no 
pogués acabar el rodatge del film i es veiés obligat a abandonar-lo per iniciar el 
de Los bajos fondos (1936).  
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Estas partes han sido desarrolladas siempre con fortuna en el filme 

y de forma perfectamente justificada.”174  

 

Partie de campagne és possiblement una de les 

manifestacions més evidents d’aquest cinema impur teoritzat per 

André Bazin pel qual l’art cinematogràfic cal que s’obri a les 

interseccions i confluències amb els altres arts. Tot i que per les 

seves paraules la “impuresa” del film sembla derivar principalment 

de les relacions entre cinema i literatura (les quals ara no entrarem a 

abordar) en una altra de les notes de Bazin sobre la pel·lícula 

trobem quelcom de revel·lador que dóna peu a una relectura de les 

imatges, i ens convida a repensar-les des de la perspectiva de la 

tradició paisatgística occidental. Diu així Bazin: “La escena de 

amor en la isla es uno de los momentos más atroces y más bellos 

del cine universal: debe su fulgurante eficacia a algunos gestos y a 

una mirada de Sylvie Bataille, de un realismo afectivo desgarrador. 

Lo que expresa es todo el desencanto o mejor aún la tristeza 

patética que sigue al amor. Su transcripción visual al cine es la 

admirable secuencia de la tormenta.”175   

 

Quan Bazin escriu sobre la “fulgurant eficàcia d’alguns 

gestos” durant la seqüència de l’illa a Loing no detalla ni 

desenvolupa la idea176. Ara bé, si retornem a les imatges prenent en 

                                                
174 BAZIN, André. Jean Renoir. Períodos, filmes y documentos. Barcelona, 
Editorial Paidós, 1999, pàg. 56  
175 Ídem. 
176 Cal recordar que aquests escrits sobre "Partie de Campagne" consisteixen en 
una sèrie de notes o, si s’escau més, una sèrie d’“esboços” del que havia de ser un 
llibre que analitzés la totalitat de l’obra de Jean Renoir. 



 

146 

consideració l’element de la gestualitat emergeix una qüestió que 

pautava l’inici del nostre recorregut a través del découpage: 

l’enlairament de la mirada cap al cel. En l’escena referida per Bazin, 

des de que els personatges d’Henriette i Henri (protagonistes de la 

història) arriben a l’indret on es consumarà el seu amor (a la vegada 

que el seu desamor) repeteixen diverses vegades el gest d’aixecar la 

mirada per sobre els seus caps; especialment el personatge 

d’Henriette (Sylvie Bataille), hipnotitzada pel cant dolç i harmònic 

d’un russinyol solitari que, amagat entre les branques dels arbres, 

reclama la seva atenció de forma contínua (figs. 120-127). L’ocell i 

el seu cant, símbols de la bellesa, l’inocència i la joventut de la 

protagonista en el seu màxim esplendor, ressonen en la seva mirada 

a través d’una primera llàgrima als ulls que anticipa el que 

s’esdevindrà. Tot seguit Henri intenta besar Henriette i aquesta s’hi 

oposa fins que es deixa endur per la passió. En aquest instant és 

quan la càmera de Renoir retrata un dels petons més llegendaris de 

la història del cinema, mitjançant un primeríssim primer pla, on el 

rostre de Sylvie Bataille, enmig de la nebulositat d’un desenfoc, ens 

ofereix la mirada d’un “realismo afectivo y desgarrador” de la que 

parlava Bazin.  
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Figs.120-127  Fragments de la trobada amorosa entre Henriette i Henri 
a l'Illa de Loing a Partie de Campagne (Jean Renoir, 1936) 

 

No perdem de vista, però, la qüestió de la gestualitat dels 

personatges perquè en el moment en què la càmera s’allunya per 

deixar sols els amants, una vegada consumat el petó, ambdós es 

distancien un de l’altre, en paral·lel a les seves mirades. És en 

aquest instant, quan Henriette deixa caure el cap sobre l’herba i 

aixeca els ulls cap al cel (fig. 128) per desencadenar-se, acte seguit, 

la tempesta que “interferirà” o, millor dit, “s’endurà” la història 

d’amor dels protagonistes. En certa manera, el gest d’Henriette 
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anticipa l’aparició del “caos” que trencarà amb la lògica harmònica 

i estable en la que s’havia construit el film fins aquell moment177. El 

“paradís” es volatilitza amb l’arribada de la tempesta i la irrupció 

del temps atmosfèric que, segles abans i en l’àmbit de la pintura, ja 

havia posat fi als ideals de bellesa eterna i immutable del paisatge 

clàssic (figs. 129-140).   

 

 
Fig.128 Mirada al cel d'Henriette 

  

                                                
177 En aquest sentit, és interessant posar de relleu que en la particular 
“reescriptura” que realitza Apichatpong Weerasethakul del film de Jean Renoir a 
Blisfully Yours (2002), la mirada al cel de la protagonista en l'escena final 
prefiguri la futura separació de la parella, és a dir, el trencament del paradís en el 
que han viscut els personatges en la seva partie de campagne en la jungla. 
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Figs.129-140 Seqüència de la tempesta de Partie de campagne  

 

Aquesta idea de la “pèrdua del paradís” permet establir a 

Dominique Païni un interessant paral·lelisme entre el film de Jean 

Renoir i el quadre de Giorgione, La tempesta (1508), on ambdues 

representacions paisatgístiques s’articulen a partir del treball al 

voltant dels cels. Diu Païni:  

 
“Je ne rapproche pas le tableau et le film par seul souci de noblesse 

picturale. Renoir n’en a pas besoin. Mais que montre cette oeuvre 

majeure de la culture occidentale? Une tempête orageuse qui lui 

donne son titre, dont la sombre nuée engendre un éclair, un couple 

disposé de part et d’autre du centre du tableau, un enfant dans les 

bras de la femme, une colonne rompue symbolisant, comme si 

souvent ailleurs, l’arrêt de la vie, une forêt proche et lointaine à la 

fois, évoquant un éden perdu… La séquence de ‘Partie de campagne’ 

de Renoir, “c’est” ‘La tempesta’ de Giorgione au cinéma. Dans ces 

deux oeuvres si éloignées par le temps, le contexte culturel et la 

discipline figurative, la fonction des nuages fonde, pour moi, une 

possible interprétation commune: ce sont des versions renouvelées de 
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la fuite des deux premiers humains du paradis terrestre, humains 

châtiés et chassés, jugés du haut des nuages après la faute”178.   

 

Tant en la pel·lícula com en el quadre (fig.141), la “pèrdua 

del paradís” significa una inversió dels règims temporals existents. 

L’atmosferització de l’escena delimita, en ambdós casos, la 

transició entre un temps ideal i un temps real. En aquest aspecte, el 

cas de Giorgione i La tempesta és molt representatiu; pintor arcàdic 

per excel·lència, es serveix sovint d’una llum daurada i de 

l’ondulació de les formes per “idealitzar” els seus paisatges i 

convertir-los en escenes bucòliques. Possiblement el quadre 

Concert campestre (1510), atribuït per alguns historiadors a 

Tiziano179, és una de les millors representacions d’aquesta Edat 

d’Or on l’harmonia regna entre cadascun dels elements que 

componen el quadre com si la melodia que interpreten els 

personatges de l’escena es manifestés a través de la llum (fig.142), 

tal i com apunta Kenneth Clark180. En La tempesta, aquesta mateixa 

llum banya el primer terme de l’escena teatral181 que composa 

Giorgione amb la diferència que en la llunyania el cel adquireix un 

caràcter amenaçador. L’enfosquiment progressiu del segon terme 

                                                
178 PAÏNI, Dominique. L’attrait des nuages. Crisnée, Éditions Yelow Now, 2010, 
pàgs. 38-39  
179 Existeixen diverses hipòtesis al voltant de l’autoria del quadre. Tiziano, 
alumne de Giorgione, podria ser el pintor que hagués finalitzat el quadre després 
de la mort del seu mestre. Independentment d’aquesta qüestió, el Concert 
campestre recull l’esperit i l’imaginari del Giorgione més arcàdic.   
180 Veure: CLARK, Kenneth. L’Art du paysage. Op. Citat, pàgs. 81-82 
181 Giorgione aplica en el quadre l’esquema compositiu propi dels paisatges 
arcàdics on les masses d’arbres i roques es disposen a cadascun dels costats dels 
quadre com si es tractessin de les ales d’un decorat de teatre deixant el centre del 
quadre completament lliure. Les figures es desplacen sovint als marges del quadre 
i el cel i la llunyania esdevenen el subjecte principal de la pintura.    
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juntament amb el moviment de les copes dels arbres i la presència 

d’un cel tempestuós travessat per un llamp semblen marcar la 

finitud d’aquesta “felicitat” imperant. Tal i com ja havia succeeït en 

d’altres ocasions en la pintura de paisatges182, en la llunyania 

s’inscriu la desaparició d’aquest paisatge ideal i es dibuixa el nou 

rumb cap a la modernitat que acabarà prenent el gènere. 

 

 

 

 

Fig.141 La tempesta (Giorgione, 
1508)  

Fig.142 Concert campestre (Giorgione, 
1510)  

 

En el cas de Partie de campagne de Renoir es viu un procés 

similar, com si el director francès hagués juxtaposat en una línia de 

temps ambdues pintures, constituint-se la major part del film en un 

                                                
182 Certament és interessant observar com en la història de la pintura i 
particularment en la història del paisatge el seu futur s’inscriu a l’interior del 
propi quadre, generalment en un segon terme que serà el que acabarà adquirint 
rellevància a mesura que passi el temps i canviï el rol de la mirada. Pel que fa als 
paisatges clàssics és força representatiu el paper de Tiziano qui malgrat ser 
principalment un pintor de composicions amb figures, els paisatges que es 
manifesten en la llunyania dels seus quadres serien fonamentals per a la història 
del que podríem anomenar els paisatges idealitzats, segons el vocabulari de 
Kenneth Clark. És a partir d’aquestes imatges en la llunyania que s’inspiren els 
dos grans mestres del classicisme paisatgístic: Claude Lorrain i Nicolas Poussin.    
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Concert campestre “impressionista” fins a l’arribada de La 

tempesta. En la pel·lícula, però, serà el gest d’Henriette d’enlairar la 

mirada al cel la que determinarà la inversió dels règims temporals 

esmentats i convocarà l’aparició d’allò fugisser i efímer, que fins 

aquell moment convivia amb els personatges però fora de camp, o 

potser millor dit, fora del seu camp de visió. Tal i com succeïa en 

La tempesta de Giorgione, la irrupció del temps atmosfèric obre una 

escletxa a l’interior del film de Renoir per la qual transitarà una part 

important de la modernitat cinematogràfica com veurem en els 

propers punts.  

 

Abans, però, cal recuperar l’enginyosa correspondència 

establerta per Dominique Païni entre les obres de Giorgione i Jean 

Renoir per comprendre la singularitat i particularitat del découpage 

paisatgístic emprat per aquest últim en la seqüència de la tempesta. 

Com apuntàvem a l’inici del capítol, el treball al voltant de la 

dialèctica llunyania / proximitat es revel·la una vegada més com 

l’eix vertebrador de la reflexió. Ambdós autors s’encaminen cap a 

la tasca de convertir la llunyania en proximitat a través de 

mecanismes i suports diferents però de resultats similars, com s’ha 

vist. El que Giorgione mostra a través de la composició, el color i la 

línia, Renoir ho fa a través del découpage: la fragmentació i 

l’entrellaçament.  

 

La particularitat de Partie de campagne que la converteix en 

pel·lícula fonamental per reflexionar al voltant del découpage 

paisatgístic és que aquest “doble moviment” està present tant en el 
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fons com en la forma. Poques pel·lícules de la història del cinema 

hauran tingut un interval de temps tan llarg entre el rodatge del film 

i el seu muntatge, o el que és el mateix en el cas que ens pertoca, 

entre la fragmentació de l’espai i el seu entrellaçament per a la 

posterior (re)composició del paisatge. Cal afegir que, d’aquestes 

poques pel·lícules, encara en seran menys les que ho hauran fet en 

un període tant representatiu de la història del segle XX, l’interval 

entre 1936 i 1946. Una etapa on la inversió de règims temporals (de 

l’ideal al real) és més manifesta que mai, com si la “felicitat” que 

s’endú el caos de la tempesta renoiriana no fos únicament el de la 

parella d’enamorats sinó el d’aquella Europa noble i unida per uns 

valors comuns que Jean Renoir representaria en els films 

posteriors183. Cap altre pel·lícula sintetitza de forma tant simbòlica 

les capacitats i possibilitats del découpage cinematogràfic a l’hora 

de representar el paisatge.  

 

El decalatge de deu anys entre la fragmentació i 

l’entrellaçament del paisatge a Partie de campagne posa de relleu 

que el découpage en el cinema s’inscriu en la tradició artística 

d’una mirada científico-descriptiva a la natura (pròpia del segle 

XIX). Renoir reprodueix la pauta dels pintors que surten a l’exterior 

a prendre apunts del natural per tal d’“atrapar” una sèrie de 

“paisatges-esboços” que posteriorment s’entrellaçaran o bé 

s’integraran en un únic quadre, pintat a l’interior del taller de 

l’artista i aïllat de la temporalitat de la natura. En certa manera, el 

découpage cinematogràfic del film opera d’una manera similar: el 

                                                
183 La gran ilusión (1937), La Marsellesa (1937), La regla del juego (1939).  



 

155 

rodatge de 1936 esdevé un procés de creació d’“esboços” 

paisatgístics i en el 1946 la sala de muntatge es transforma en el 

taller del pintor on aquests fragments es seleccionen i es juxtaposen 

entre ells per tal de (re)constituir l’essència del paisatge. Els dos 

moviments del découpage es perllonguen en el temps conservant 

l’esplendor de l’instant fugaç que pretenien copsar. De fet, la pròpia 

història del rodatge de Partie de campagne certifica que la 

confrontació amb l’imprevisible s’acaba inscrivint en les imatges i, 

per bé o per malament, n’acaba determinant la forma final, donant 

peu al que Païni defineix com un film “inachevé et achevé à la 

fois”184.  

 

La gran revolució de Partie de campagne es produeix a 

partir de la mirada microscòpica de la que parla Kracauer. Si 

retornem de nou a l’escena d’amor rodada a l’illeta de Loing ens 

adonarem que de prinicipi a fi són els detalls els que l’estructuren. 

Des del rossinyol en una branca d’arbre, passant per la llàgrima als 

ulls de Sylvie Bataille, des del pla de les herbes mogudes pel vent, 

passant per les porcions de núvols plujosos que creuen el pla en 

direccions oposades; tot un seguit de fragments paisatgístics són els 

que posa en relació el découpage de Renoir per construir el caos 

tempestuós que “escapçarà” el film o utilitzant la terminologia de 

Daniel Arasse, el “dislocarà”. L’acció de “dislocar” és la que genera 

en el film l’emergència dels detalls, d’“allò petit” que dèia 

Kracauer. Centrem-nos en les paraules d’Arasse:  

  

                                                
184 PAÏNI, Dominique. L’attrait des nuages. Op. Citat, pàg. 38 
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“El “todo junto” es, en efecto, el “resultado de las partes que 

componen el cuadro”, pero ese resultado no debe concebirse como si 

estuviera “compuesto de varias unidades independientes e iguales 

entre sí”: “es como un todo político en el que los grandes necesitan a 

los pequeños, como los pequeños necesitan a los grandes”. El riesgo 

que supone el conceder a la mirada la libertad de vagar es, pues, 

efectivamente catastrófico, casi revolucionario: el tumulto, el motín 

de los detalles disloca el “todo político” del cuadro, haciendo que los 

“pequeños” dejen de necesitar a los “grandes” y lleguen incluso a 

imponerse a ellos. (…) En ese momento, lo que el detalle está 

poniendo en juego es todo el orden de la representación clásica. El 

detalle disloca su dispositivo y amenaza con sustituirlo por el aspecto 

de otro sentido, literalmente insensato. (…) La pintura de paisaje 

autoriza, más que ninguna otra, la dislocación del cuadro por la 

mirada.”185  

 

La tempesta que posa en escena Renoir manifesta la 

pervivència d’aquesta capacitat del paisatge de suspendre l’acció i 

esborrar tant el relat com els propis personatges que hi intervenen. 

En el petit engranatge d’orfebreria que elabora el cineasta francès, 

es mostra la capacitat del fragment per trencar el “tot junt” del que 

parlava Arasse i s’evidencia que en el découpage paisatgístic que 

planteja el cinema sobreviu aquest esperit de revolta. La revolta de 

la “partie du paysage” en la Partie de campagne.    

 

 

                                                
185 ARASSE, Daniel. El detalle. Para una historia cercana de la pintura. Madrid, 
Editorial Abada, 2008, pàg. 242  



 

157 

3.6.1. El cel en la terra, la "dislocació” del fragment 

paisatgístic 
 

En l’estudi de Un verano con Monika d’Ingmar Bergman186, 

Alain Bergala esboça el que podríem anomenar la “Teoria de la 

insularitat” per la qual en el desenvolupament de la modernitat 

cinematogràfica té una importància cabdal el fet d’haver rodat 

determinats “films-fars” parcial o totalment en illes. Per tal 

d’articular el discurs, Bergala posa en relació el mencionat film de 

Bergman amb Stromboli (1953) de Roberto Rossellini, L’avventura 

(1960) de Michelangelo Antonioni i Pierrot le fou (1964) de Jean-

Luc Godard. Tots ells, films que comparteixen una mateixa 

geografia insolar que, d’una manera o una altra, intervé en el propi 

procés creatiu del film, obrint així escletxes en el model de 

representació clàssic del paisatge basat en la unitat i l’harmonia. No 

hi ha dubte que, directa o indirectament, l’illeta de Loing de Partie 

de campagne formaria part d’aquest particular arxipèlag de la 

modernitat descrit pel teòric francès.   

 

Sintetitzant al màxim els arguments de Bergala (disseminats 

entre el llibre dedicat a Un verano con Monika, altres capítols de 

llibre187 i cursos impartits a la universitat), la idea de partida és ben 

simple: el rodatge en una illa altera les tradicionals metodologies de 

treball dels principals estaments cinematogràfics: direcció i 

                                                
186 BERGALA, Alain. Monika de Ingmar Bergman. Crisnée, Éditions Yelow 
Now, 2006. 
187 BERGALA, Alain. "L’intervalle". A: AUMONT, Jacques (Dir.). La mise en 
scène. Brussel·les, Éditions De Boeck Université, 2000, pàgs. 25-35 
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producció188. L’isolament otorga al procés creatiu una atmosfera de 

llibertat que fomenta, entre d’altres aspectes189, la incorporació de 

material fílmic imprevist o accidental que, com diu Bergala, 

“impurifica” (recuperant la terminologia baziniana) el treball del 

director. El paisatge, sens dubte, forma part d’aquest material impur 

que s’inscriu en les imatges, fent possible la mencionada afirmació 

de Courbet: “Le beau donné par la nature est supérieur à toutes les 

inventions de l’artiste.”  

 

Les variacions del tradicional mode de producció fruit del 

rodatge en una illa són un factor clau per comprendre el canvi que 

s’opera en el sí dels films “insulars” de la modernitat. L’absència 

d’una rigidesa i control en el pla de treball de producció genera la 

possibilitat que el director (re)descobreixi l’espai on es desenvolupa 

la història narrada i es (re)trobi amb la imprevisibilitat i la fugacitat 

de la natura. A diferència de la pintura, l’“acció revolucionària” pel 

que fa a la representació del paisatge no consisteix únicament en 

sortir a rodar a l’exterior sinó en el fet que es produeixin les 

                                                
188 Alain Bergala parla del que ella anomena “efecte Robinson” per tal de definir 
els problemes que es solen produir a nivell de producció en un rodatge insolar. 
Diu així Bergala: “Tourner sur une île, c’est donc se trouver dans un rapport plus 
distant avec le centre (la production) et les puissances de contrôle qui veillent sur 
tout un film en cours de fabrication. L’histoire des tournages de films insulaires 
est souvent faite d’accidents, de retards, de changements de cap, de catastrophes, 
qui ne se seraient pas produits dans des lieux plus accessibles et plus proches des 
instances de décision. (…) Il y a un effet Robinson qui affecte quiconque séjourne 
durablement sur une île, qui rend moins sensible aux priorités et aux pressions 
sociales, qui donne du recul par rapport à la loi d’airain de la productivité dans 
l’industrie du cinéma.” A: BERGALA, Alain. Monika de Ingmar Bergman. 
Crisnée, Éditions Yelow Now, 2006, pàgs. 19-20 
189 Per Bergala un dels aspectes fonamentals que condiciona el rodatge en una illa 
és la convivència entre l’equip de rodatge, especialment pel que fa a la relació 
entre el director i l’actriu incidint així en la relació entre “creador-criatura”. 
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circumstàncies necessàries per a què aquest món exterior es plasmi 

en la pel·lícula. Per aquest motiu es pot afirmar que en les “illes de 

la modernitat” el temps del rodatge s’acaba impregnant/mesclant 

amb el temps de la natura produint-se així quelcom d’excepcional i 

d’inesperat, tal i com apunta Alain Bergala a partir de l’obra de 

Bergman.   

 
“Il y a du miracle dans l’existence même de ‘Monika’, un film où 

quelque chose est advenu qui a fait qu’après lui le cinéma ne serait 

jamais plus tout à fait comme avant; mais ce quelque chose de 

flambant neuf n’a pas été prémédité et a même nécessité les 

circonstances les plus hasardeuses, les accidents les plus 

imprévisibles, comme si les fées s’étaient penchées sur Bergman en 

cet été 1952, sans qu’il ait rien demandé, pour remettre entre ses 

mains tous les fils avec lesquels il allait pouvoir tisser, sans efforts, 

sans doutes ni craintes, la dentelle de ce film magique où la vie allait 

se prendre sans rien y perdre-ce qui est si rare- de sa légèreté volatile, 

du caractère éphémère et définitif de chaque seconde qui la constitue, 

comme dans aucun film avant lui, à l’exception peut-être de ‘Partie 

de campagne’ de Jean Renoir.”190 

 

El cos principal de les reflexions de Bergala el trobem en 

l’equador del film de Bergman, en la seqüència posterior a 

l’arribada de la parella d’enamorats a l’illa on retrobem l’imaginari 

ideal del “paradís”, apuntat a Partie de campagne. Com si fossin 

una reactualització d’Adam i Eva els personatges de Bergman 

experimenten la felicitat i la temporalitat pròpies de l’edèn (figs. 

143-). 
                                                
190 BERGALA, Alain. Monika de Ingmar Bergman. Op. Citat, pàg. 7   
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Figs.143-152 Fragments de la seqüència "edènica" de Un verano con 
Monika (Ingmar Bergman, 1953) 

 

 En aquest sentit, és interessant fer una breu parada en el 

nostre recorregut per tal de posar de relleu la identificació que es 

produeix entre illa i jardí edènic tant en el film de Renoir com en el 

de Bergman. En ambdós casos l’espai insolar esdevé una figuració 

de l’edèn per la seva condició d’aïllament i de clausura respecte la 

“continuïtat” i el “caos” del món exterior. Les interessants paraules 

d’Alain Roger sobre les propietats dels jardins, entre ells l’edèn, ens 

poden ajudar aclarir aquesta qüestió:  

 
“La nature, dans son ensemble, est encore le domaine du désordre, du 

vide et de la peur; la contempler conduit à mille pensées dangereuses. 

Mais, dans cet espace sauvage, on peut enclore un jardin. Il s’agit, 

comme dans l’activité artistique, de délimiter un espace sacré, une 

sorte de ‘templum’, à l’intérieur duquel se trouve concentré et exalté 

tout ce qui, hors de l’enceinte, diffuse et se dilue, livré à l’entropie 

naturelle. Le jardin, à l’instar du tableau, se veut monade, partie 

totale, îlot de quintessence et de délectation, paradis paradigme.”191  

 

                                                
191 ROGER, Alain. Court traité du paysage. Op. Citat, pàg. 32 
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 En funció del que apunta Alain Roger, podem afirmar que 

l’illa, en correspondència amb el jardí, permet o bé facilita l’acció 

d’ “emmarcar” la infinitud de la natura. La part esdevé un Tot de 

forma que l’illa es converteix en un microcosmos que reprodueix a 

petita escala la lògica d’un macrocosmos, tal i com ho descriu 

Roger: “le jardin nain, plus il est petit, plus vaste est la partie du 

monde qu’il embrasse.”192 Si apliquem aquesta idea a la “teoria de 

l’insolaritat” de Bergala ens adonarem que en les petites illes de la 

modernitat, els cineastes tenen la possibilitat de concentrar el 

màxim en un mínim, descobrint un espai de rodatge que esdevé la 

síntesi dels múltiples processos que configuren la natura. Renoir i 

Bergman (i per extensió Antonioni, Godard i Rossellini) troben en 

les illes el que molts paisatgistes habien cercat representar en les 

seves obres, allò que Cézanne anomenava: “le torrent du monde 

dans un pouce de matière.”193       

 

Els cineastes troben en les illes un mostrari concentrat dels 

múltiples paradigmes que teixeixen la natura. Així, conjuntament 

amb les condicions i particularitats d’un “rodatge insular” 

(exposades per Bergala), el caràcter fragmentari de l’illa facilita la 

inscripció de la natura a l’interior de les imatges filmades. En aquest 

aspecte, la “teoria de l’insularitat” dialoga amb amb la tesi d’Arasse 

sobre la qüestió del detall, posant de manifest que la geografia 

insular té, de per sí, la capacitat de dislocar que li permet imposar-se 

al conjunt.  

                                                
192 Ídem, pàg. 37 
193 Ídem, pàg. 37 
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Feta aquesta breu puntualització, i retornant a Un verano con 

Monika de Bergman, és interessant observar com, novament, és el 

petó entre els protagonistes el que pauta l’aparició del paisatge. 

Novament, el(s) visage(s) esdevé paysage i en aquest interval (mot 

al qual retornarem més endavant) entre un i l’altre és quan es 

produeix la transició de règims temporals. El découpage paisatgístic 

s’encamina a posar de relleu les contínues transmutacions de la 

natura: des del núvols, passant per les onades fins les ones en un 

petit llac natural. Les interrelacions de les que parlava Kracauer que 

s’estableixen entre els plans apunten en aquesta direcció a dibuixar-

nos un univers de formes en contínua transformació. La lògica del 

découpage cinematogràfic permet donar una duració a aquest seguit 

d’instants fugaços que es manifesten durant la seqüència.  

  

La representació del paradís en el cinema,  únicament pot 

produir-se a través d’un treball al voltant del temps i és precisament 

la inserció dels protagonistes en una temporalitat atmosfèrica el que 

marca aquesta arribada al “paradís”. Per tal d'articular aquesta 

mutació temporal el paisatge juga un paper fonamental, tal i com 

apunta Alain Bergala: 

 
“La bonne vieille réalité refuse par moments de plus en plus 

insistants de jouer docilement comme elle l’a toujours fait son rôle de 

décor ou de combustible fictionnel pour se révéler étrangement 

réfractaire au scénario auquel elle se met à opposer une opacité 

physique, une résistance irréductible par laquelle les cinéastes 

remettent leur cinéma à l’épreuve d’une sensation nouvelle: celle de 
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la réalité de la réalité. (…) Dans cette logique de la déconnection où 

le décor cesse de faire fond pour le personnage et devient 

soudainement un bloc de réalité plus ou moins opaque et hétérogène 

à l’univers de la fiction, le raccord ne va plus de soi. Les cinéastes 

travaillés par cette perte d’homogénéité vont nécessairement remettre 

en cause l’increvable “bon” raccord du montage classique, toujours 

prêt à tout suturer dans le meilleur des mondes homogènes et 

autarciques.”194 

 

Al llarg de la seqüència de l’illa s’evidencia que els 

personatges habiten un temps atmosfèric, allunyat de la temporalitat 

de la ciutat de la qual fugen els protagonistes. Més que mai, es 

produeix la correspondència entre el temps cinematogràfic i el 

temps atmosfèric. El découpage de la seqüència evidencia la 

capacitat del cinema per reinterpretar els codis paisatgístics presents 

en la pintura i portar-los a un altre nivell. Els diferents cels que 

apareixen en la seqüència edènica reescriuen el gest pictòric de 

representar els fenòmens atmosfèrics celests per tal d'introduir el 

paisatge en una progressió indefinida d'esdeveniments, regits pel 

temps de la natura. Aquesta sobreposició de “temps” serà 

fonamental pel gènere paisatgístic i perviurà durant segles, tenint 

gran rellevància per les primeres mirades paisatgístiques del 

cinema, com veiem en l'anècdota de Méliès. Els personatges 

realitzen les seves accions en paral·lel a la natura, el relat queda 

completament en suspensió i els únics ritmes els marquen els 

moviments dels núvols i el de les onades. A partir dels diferents 

                                                
194 BERGALA, Alan. Monika de Ingmar Bergman. Op. Citat, pàg. 14 
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fragments de paisatge s'elabora una temporalitat que es traslladarà a 

la resta de plans. 

 

El popular cloudiness, teoritzat per John Ruskin en el llibre 

Modern Painters (1843)195, en el cas de Un verano con Monika es 

fa present a través del treball al voltant del découpage. Els núvols 

que reapareixen fugaçment al llarg de la seqüència són els que 

regeixen l’evolució de la temporalitat a l’interior del paradís en el 

que viuen els protagonistes. Ruskin, utilitzava el terme per defensar 

un nou model de representació de la natura basat en la dissolució 

del traç i de la línia i el trencament amb el model perspectivista de 

la pintura moderna en benefici de les formes. Les contínues 

irrupcions dels plans de núvols plantegen la irradiació de la seva 

temporalitat a la resta de plans, com si els propis moviments i 

accions dels personatges formessin part de la pròpia atmosferització 

del cel. El fragment és qui contagia la resta de plans d’aquest efecte, 

que dota les accions dels personatges d’aquesta volatilitat i 

d’aquesta fluïdesa. El découpage de la seqüència apel·la, per la via 

cinemàtica, a la qüestió dels “efectes de…” que els impressionistes 

Camille Pissarro i Claude Monet popularitzarien a partir del 1870 

amb títols de pintures com: effet de neige, effet de brouillard o bé 

effet de soleil. Com apunta Charles Harrison: “For these painters 

the successful painting was a harmonious composition that 

produced or reproduced in the spectator the specific effects that the 

natural world had had on their own sensibilities.”196 En certa 

                                                
195 RUSKIN, John. Frondes agrestes. Londres, George Allen & Unwin, 1927. 
196 HARRISON, Charles. "The effects of landscape". A: MITCHELL, W.J.T. 
Landscape and power. Chicago, The University of Chicago press, 1994, pàg. 207   
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manera, els effets dels impressionistes reprenien la qüestió del 

cloudiness de Ruskin i en el cas de Bergman i el seu film s’uneixen 

aquestes qüestions donant peu al que podríem anomenar una 

seqüència travessada per l’effet de nuage. 

 

El cel tornarà a reaparèixer en una seqüència posterior, en el 

moment que els personatges experimenten el procés de 

“desintegració” del paradís. En aquest instant, el paisatge reapareix 

de forma abrupta per dislocar l’escena i mostrar-nos una naturalesa 

hostil i salvatge (figs.153-159), ben allunyada de la felicitat de 

l’inici del film. 
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Figs.153-159 Fragments de la seqüència de la "caiguda del paradís" 
de Un verano con Monika (Ingmar Bergman, 1953) 

 

Com apunta Dominique Païni, el cel tornarà a jugar aquest 

paper de “contaminador” respecte els altres plans, convertint-se en 

la key-note pròpia de Constable:  

 
“Le montage sec et tendu de cinq plans qui paraissent articulés 

comme les phrases en suspens d’un haïku inclut un plan de nuages. 

Ce plan, d’une “obscure clarté”, semble le lien et le véhicule de la 

contamination plastique entre les choses inanimées et les êtres 

vivants. (…) Bergman filme les nuages comme des phénomènes de la 

transformation par excellence, et dont la puissance de ‘dépravation’ 

entraîne la totalité du réel dans un processus sans fin de 

contaminations métaphoriques: le vol de l’oiseau ‘vaut pour’ celui 

des nuages, les rondeurs des nuages ‘valent pour’ les cercles de 

l’onde, les rides de la surface de l’eau ‘valent pour’ l’expansion de la 
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toile d’araignée, la jeune fille est ‘comme’ l’araignée dans ses fils, 

protégée et enfermée à la fois dans les rets végétaux. ”197           

 

En Un verano con Monika de Bergman podríem dir que 

reapareix la qüestió del “paradís perdut” que Renoir havia apuntat 

amb un Partie de campagne. Ara bé, si en aquest últim, la transició 

del règim temporal es produeix per aquest procés d’irrupció i de 

trencament en el cas del film de Bergman es produeix a través de la 

qüestió de l’interval, apuntada per Alain Bergala.  

 
“Les cinéastes de l’intervalle travaillent à disposer des corps dans 

l’étendue, les uns par rapport aux autres, dans un certain intervalle 

donné que l’on fait jouer. (…) On passe ici du corps au corpuscule. 

Le corps visible au début du plan finit par n’être plus qu’un petit 

point sur l’écran de cinéma. (…) L’intervalle ici n’est absolument pas 

régi par quelque chose qui serait de l’ordre de l’énonciation. C’est au 

contraire un rapport très direct de proximité ou d’éloignement. 

L’intervalle en tant que rapport du créateur à ses créatures. C’est tout 

à fait autre chose que le rapport du cinéaste à ses acteurs. C’est un 

geste beaucoup plus souverain, qui n’est souvent dicté par aucune 

logique narrative, geste par lequel de temps en temps au cinéma le 

créateur prend très arbitrairement une distance soudaine, un recul 

brutal par rapport à ses créatures, ce qui, en termes de mise en scène 

sur le terrain, est une décision lourde. (…) Il est successivement 

proche-loin-proche, figure qui m’intéresse car elle n’est dictée par 

aucun impératif narratif.”198 

 

                                                
197 PAÏNI, Dominique. L’attrait des nuages. Op. Citat, pàgs. 45-48 
198 BERGALA, Alain. "L’intervalle". Op. Citat, pàgs. 28-29 
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En aquest procés d’apropar-se i allunyar-se que planteja 

Bergala, la lògica clàssica del raccord es trenca no en benefici de la 

construcció d’una història sinó a partir del trencament amb la 

història. El découpage paisatgístic provoca el trencament amb la 

lògica narrativa pròpiament cinematogràfica, a través d'introduir la 

dicontinuïtat en el sí de la continuïtat. Tant Partie de campagne 

com Un verano con Monika de Ingmar Bergman treballen el 

paisatge com un espai de transició entre règims temporals, de l'ideal 

al real o la inversa. Aquest caràcter de "passatge" és el que 

precisament posa de relleu Jean-Luc Nancy a Au fond des images. 

Les seves paraules doncs, sintetitzen els plantejaments apuntats:  

 
“Un paysage est toujours du temps, et il l’est doublement: il est un 

temps de l’année, une saison, un temps du jour, matin, midi ou soir, 

et un temps qu’il fait, orage ou neige, soleil ou brume. Dans la 

présentation de ce temps qui se déploie à travers toute l’image, le 

présent de la représentation n’est fait que pour rendre infiniment 

sensible le passage du temps, l’instabilité, la fugitivité. Chaque nuage 

a son repos, mais ce repos est si proprement le sien qu’il ne l’est –

tout le donne à voir – que l’instant où ce nuage n’est pas encore 

devenu un autre, et avec lui le paysage tout entier, qui se dépayse 

incessamment.”199  

 

 

 

 

 
                                                
199 NANCY, Jean-Luc. Au fond des images. Paris, Éditions Galilée, 2003, pàg. 
118 
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3.7. L’avventura: la síncope entre la fugacitat i la 

duració 
 

Entre aquestes pel·lícules insulars, L’avventura (1960) de 

Michelangelo Antonioni ha jugat un paper fonamental convertint-se 

en una parada obligatòria en qualsevol aproximació a la 

representació del paisatge en el cinema. De “l’arxipèlag” de films 

que treballa Alain Bergala, possiblement aquest és on l’illa té més 

rellevància en l’interior de l’engranatge fílmic en tant que és 

aquesta, amb la seva morfologia i el seu “misteri”, el punt de partida 

del projecte200. En correspondència directa amb els films de Renoir 

i Bergman, l’illa de L’avventura es converteix també en l’escenari 

del distanciament amorós que viuen els protagonistes. Precisament, 

Jean Mottet utilitza aquest fet per plantejar un diàleg interessant 

entre el film d’Antonioni i el tradicional imaginari “romàntico-

pictòric” que ens aporta una altra mirada sobre la famosa seqüència 

a Lisca Bianca. S’expressa així Mottet:  

 
“Il y a plusieurs lectures possibles de ‘L’avventura’ qui se prête 

parfois à une interprétation assez conventionnelle. Car ce film 

raconte aussi l’histoire d’une relation amoureuse. (…) Paysage marin 

et relations amoureuses sont liés depuis très longtemps. Déjà dans les 

                                                
200 Michelangelo Antonioni: “De modo curioso, casi misterioso. Navegaba en un 
yate con unos amigos hacia una isla del Mediterráneo. Algún tiempo antes había 
desaparecido en Roma una amiga mía, la habían buscado por todas partes y de 
todas las formas posibles. Nada. Desaparecida. Se me ocurrió de improviso la 
idea, mientras navegaba hacia esa isla: ¿y si aquella chica estuviera allí? Así es 
como nació el argumento. En el origen hay siempre un elemento externo, 
concreto. Inicialmente, la película se llamaba L’isola.” En: ANTONIONI, 
Michelangelo. Para mí, hacer una película es vivir. Barcelona, Ediciones Paidós, 
2002, pàg. 251  



 

171 

scènes de genre de la peinture hollandaise du XVIIe traitant de la 

relation amoureuse, un tableau représentant une mer démontée est 

souvent visible aux côtés du personnage atteint par la passion. C’est 

le cas, par exemple, du tableau de Vermeer, “La lettre d’amour” 

(1667), ou encore celui de Gabriel Metsu, “Femme lisant une lettre” 

(1662-65).”201 

 

A través de L’avventura, Jean Mottet ens retorna de nou a la 

pintura holandesa. Aquesta vegada, però, no es tracta dels seus cels 

sinó dels interiors propis de la pintura de gènere flamenca i 

especialment un dels seus motius principals: la relació amorosa 

(figs. 160-161).  

 

  
Fig.160 La carta d'amor (Jan 
Vermeer, 1667)   

Fig.161 Dona llegint una carta 
(Gabriel Metsu, 1662-65)   

 

En ambdues pintures, la tempesta que hi ha figurada a 

l’interior d’un quadre que penja de la paret es converteix, com 

                                                
201 MOTTET, Jean. "Le paysage, le corps, la surface". A: MOTTET, Jean (Dir.) 
Les paysages du cinéma. Seyssel, Éditions Champ Vallon, 1999, pàg. 211  
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apunta Tzvetan Todorov, en “une allégorie transparente des 

tourments de l’amour.”202 Les obres, basades en la deconstrucció de 

la imatge en diferents peces (en aquest cas, un quadre dins el 

quadre) són una mostra més tant de la modernitat de la pintura 

holandesa com del mètode d’observació científic203 a partir del qual 

es construeixen. Seguint els plantejaments d’Arasse podríem dir 

que, en ambdós casos, la “pintura interior” és la que s’acaba 

imposant en el conjunt del “quadre marc” de forma que és el detall 

el que ens dóna la clau per tal de poder interpretar les dues obres. 

Jean Mottet, no solament ens proposa un origen iconològic del 

motiu de la tempesta lligat a les relacions amoroses sinó que a 

través d’aquesta mirada arqueològica es fa evident, una vegada més, 

la capacitat del paisatge (en aquest cas “emmarcat” dins d’un 

quadre) de dislocar el conjunt de l’escena. I si anem un pas més 

enllà, centrant-nos en els films treballats, s’evidencia la capacitat 

del paisatge (en aquest cas del motiu de la tempesta) de distanciar 

                                                
202 TODOROV, Tzvetan. Op. Citat, pàg. 70   
203 Victor Stoichita, juntament amb Svetlana Alpers, és possiblement un dels 
teòrics que més han reflexionat al voltant de la mirada científica que travessa la 
pintura holandesa. Per Stoichita, bona part de la pintura holandesa s’estructurarà a 
partir del que ell anomena: la “vista metòdica”, de la qual les pintures citades de 
Vermeer i Metsu en són un bon exemple. Diu així Stoichita: “Pero será en 
Holanda donde el Método desplegará un abanico de modalidades más amplio 
que abarcará todo el campo pictórico. Parafraseando a Descartes podemos decir 
que los pintores holandeses son: “artesanos que trabajan en obras de precisión, 
y que tienen el hábito de dirigir atentamente su mirada sobre cada punto 
adquiriendo con el uso el poder de distinguir a la perfección las cosas más 
pequeñas y las más sencillas.” Sin embargo, no es ésta la única razón que nos 
lleva a considerar Holanda como el territorio predilecto del paradigma 
metódico. Si Holanda merece este título es principalmente por el modo como sus 
artistas supieron tematizar el acto de la percepción pictórica en la percepción 
autoreflexiva.” A: STOICHITA, Victor. La invención del cuadro. Arte, artífices y 
artificios en los orígenes de la pintura europea. Barcelona, Ediciones del Serbal, 
2000, pàg. 155  



 

173 

els personatges o inclús fent-los desaparèixer, tal i com succeeix en 

la pel·lícula d’Antonioni.  

 

Segons Mottet, Antonioni realitza una reformulació de 

l’imaginari romàntic tradicional a partir d’una nova articulació dels 

elements que composen el paisatge marítim: el cel, el mar, les 

roques i la línia de l’horitzó. Com es pot observar, una vegada més, 

reapareix la qüestió dels detalls paisatgístics i la seva interrelació al 

llarg de la seqüència de l’illa. En aquest sentit, no sembla casual que 

en L’avventura retrobem el gest d’Henriette, exposat a la Partie de 

campagne de Renoir, d’alçar la mirada al cel donant peu a l’inici de 

la tempesta i a la conseqüent “atmosferització” de l’escena 

(fig.162). És immediatament després de la desaparició d’Anna i 

instants abans que s’iniciï la seva recerca, quan el personatge de 

Giulia (un dels membres d’aquesta particular partie de campagne) 

alça la mirada al cel i pronuncia l’enunciatiu i profètic comentari 

que definirà la modernitat cinematogràfica: “El temps canvia” 

(fig.163). Una vegada més, a partir del temps atmosfèric es 

produeix la inversió del règim temporal clàssic.     

 

 

 

 

Fig.162 Mirada al cel de Partie de 
Campagne de Jean Renoir 

Fig.163 Mirada al cel de 
L'avventura de M. Antonioni 
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El rodatge de L’avventura va patir també les tradicionals 

dificultats de producció associades a la geografia insolar, exposades 

per Alain Bergala. En aquest cas, però, van adquirir una dimensió 

encara més dantesca pel fet que el productor principal abandonaria 

la producció enmig del rodatge i part de l’equip tècnic s’amotinaria 

en contra del director, tal i com relata el propi Antonioni204. Més 

que mai, l’ “efecte Robinson” del que parla Bergala, es fa evident i, 

més que mai, aquesta situació d’isolament (des de tots els punts de 

vista) provoca una sèrie de trobades amb la imprevisibilitat de la 

natura, que el director tractarà d’inscriure en les imatges. Així 

s’expressa Antonioni:  

 
“(Para hablar de la película) Es mejor un relato episódico de lo que 

ocurría alrededor, durante el rodaje. Por fragmentario e incompleto 

que parezca, tal vez es más explicativo. ¿Es así cómo se hacen las 

películas? No, no es así. Fue así en el caso de ‘La aventura’. Podría 

comenzar por la tromba de aire que, cuando la vi llegar empinarse 

sobre el mar, desapareciendo en lo alto como una altísima seta con la 

cabeza perdida entre las nubes, le grité al operador que trajera la 

cámara, rápido, y que rodara. Pero Monica Vitti tenía miedo y 

entonces uno de los pescadores que trabajaban para nosotros dijo que 

él sabía ‘cortar’ la tromba, que su padre le había confiado las 

palabras mágicas en la iglesia, una Nochebuena, muchos años antes, 

y en realidad las pronunció y la tromba se desvaneció. Me enfadé 

porque aquella tromba era exactamente lo que me hubiera servido 

para darle su misterio a la isla, un material plástico formidable, y al 

                                                
204 ANTONIONI, Michelangelo. Para mí, hacer una película es vivir. Op. Citat, 
pàg. 118   
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día siguiente quería despedir al pescador, pero no pude hacerlo: se 

había puesto una venda alrededor de la cabeza para proteger del 

viento de las Eolias una mejilla hinchada como un balón, un súbito 

dolor de muelas que era un castigo de Dios porque el pescador había 

ocupado su lugar al cortar la tromba.”205       

 

 L’episodi relatat per Antonioni certifica la voluntat del 

director de confrontar-se amb la natura i sobretot de deixar que 

aquesta alteri els plans de rodatge existents; és a dir, que el caos i el 

desordre formi part de les imatges del film. Les paraules del director 

italià revel·len aquest esforç de la modernitat cinematogràfica per 

atrapar la volatilitat de determinats fenòmens naturals (figs.164-

172).  

 

 

  

                                                
205 Ídem, pàgs. 120-121   
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Figs. 164-172 Seqüència de L'avventura a Lisca Bianca 

 

 Les onades contra les roques, el petit tifó sobre el mar 

enlairant-se fins els núvols, el vent (del qual parlarem en el proper 

capítol), ens mostren un microcosmos en permanent transformació. 

A la vegada, però, aquestes impressions de la natura es contraposen 

a la materialitat i la rigidesa de Lisca Bianca (la morfologia que va 

atreure l'atenció del cineasta). S'estableix doncs un diàleg entre la 

fugacitat i la duració, entre la mirada impressionista i la clàssica, 

creant així una atmosfera que empresonarà els personatges 

protagonistes. Significativament, Sandro Bernardi, en el seu estudi 

de L’avventura, apunta que es tracta d’un fim "à la manière de 

Cézanne”. Així ho argumenta Bernardi:  
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“Avec Antonioni se produit quelque chose de comparable à Cézanne. 

L’abandon de la forme filmique traditionnelle, le refus de nouer 

l’espace autour du narrateur-spectateur, l’absence d’un sujet unique, 

central, nous permettent d’entrevoir, derrière nos stéréotypes, la 

nature ou du moins son ombre fugitive. Comme dans la peinture de 

Cézanne, ce qui apparaît ici n’est pas une autre figure opposée aux 

précédentes, mais une série indéfinie de possibilités. (…) Dans la 

première partie du film, le long épisode de la disparition d’Anna 

marque la rupture du rapport entre l’homme et le monde. Le sujet qui 

lui donnait forme en le regardant n’est désormais plus là et le monde, 

cessant d’être un ‘kosmos’ structuré, devient ‘kaos’, rassemblement 

confus de choses et d’événements. Simultanément, ces deux termes 

changent de sens: le ‘kosmos’ n’était pas harmonie de l’univers mais 

fiction produite par un sujet qui se croyait tout-puissant et central 

tandis que le ‘kaos’ devient ouverture effective du monde car, une 

fois abolie la centralité de l’homme, la nature retrouve son autonomie 

et s’impose sur l’écran. Le ‘kaos’ a une valeur positive, heuristique et 

le ‘kosmos’ une valeur négative, limitative.”206     

 

En el découpage paisatgístic que posa en escena 

Michelangelo Antonioni retrobem el rastre de l'interval “cézannià” 

que estructura el cicle de pintures de la Sainte-Victoire. Com 

aquest, la seqüència a Lisca Bianca està plantejada en un camí 

intermig entre la sèrie impressionista i el collage cubista; en la 

síncope207 musical entre un temps immutable i un temps en fuga 

permanent. Els múltiples punts de vista des dels quals el cineasta 

                                                
206 BERNARDI, Sandro. Antonioni. Personnage paysage. Saint-Denis, Presses 
Universitaires de Vincennes, 2006, pàg. 92  
207 El terme que empra Barthes en la seva carta a Antonioni. A: BARTHES, 
Roland. "Querido Antonioni...". La torre Eiffel. Barcelona, Paidós Comunicación, 
2001, pàg. 179  
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filma/fragmenta l'illa trenquen la lògica del raccord espacial 

clàssica per tal de constituir-se en una sèrie de blocs d'espai-temps 

que s'entrellacen a partir de la permanència de la materialitat 

granítica de l'illa, tal i com succeïa en la materialitat de la Sainte-

Victoire. Així la juxtaposició dels plans, com en Cézanne, genera 

una imatge-paisatge capaç de contenir la perpètua variació de la 

natura, a la vegada que la seva perpètua duració.  

 

 “Paysage de l’effritement donc, plutôt que de 

l’édification”208, així defineix Jean Mottet l’illa de L'avventura. 

Aquesta idea de pensar la mise en paysage com un procés de 

deconstrucció de l'espai més que una recomposició d'aquest, 

reafirma el vincle entre la forma paisatgística d'Antonioni i la de 

Cézanne. En ambdós casos, els artistes pretenen atrapar l'essència 

del paisatge, el seu aspecte més arcaïc i primitiu, a través de 

projectar (i sostenir) les mirades successives al motiu. L'essència del 

paisatge de Lisca Bianca emergeix de forma progressiva, es fa 

visible a partir del découpage. Es trascendeixen les mutacions 

impressionistes de la natura, per tal de fer visible la duració i la 

permanència d'aquesta.  A diferència dels films de Renoir i 

Bergman, el paisatge no es converteix estrictament en un passage 

entre règims temporals sinó entre règims espacials. A través del 

découpage paisatgístic, el paisatge emergeix, es fa visible a partir de 

la repetició.  

 

                                                
208 MOTTET, Jean. "Le paysage, le corps, la surface". Op. Citat, pàg. 221 
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 Michelangelo Antonioni perllongaria aquesta correspon-

dència cézanniana amb la Sainte-Victoire a partir de la sèrie 

pictòrica que realitzaria el cineasta, anomenada Montagne 

Incantate, on reapareixerien tant les qüestions estètiques presents en 

Lisca Bianca com en la resta de la seva obra paisatística. Sobre ella, 

apunta Alberto Ruiz de Samaniego: "Esa figura montañosa es 

siempre, pues, imagen de un intercambio, de un intersticio, entre lo 

topológico y lo psíquico, entre lo dibujado y lo revelado, entre lo ya 

sido y lo que advendrá: he ahí su encantamiento, y en cierto modo, 

ese su movimiento fantasma: estar en el filo, ser siempre un reino 

del entre-dos. Es esto lo que hace lejana la mirada del italiano, y lo 

que provoca la suspensión del sentido mismo, como si todavía 

asistiésemos a su inminencia, allí donde la evidencia está por 

hacer."209   

 

El paisatge en essència trenca amb tots els dogmes 

compositius del classicisme pels quals la realitat ha d’estar centrada. 

El paisatge no té ni un centre ni un tancament sinó que hi ha un 

descentrament i una obertura. Descentrament i obertura són dues 

característiques fonamentals del paisatge cinematogràfic, juntament 

amb la idea de fragment, infinit i continuïtat, i que precisament la 

modernitat cinematogràfica farà seves. El découpage paisatgístic fa 

visible el caos.  

 

                                                
209 RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto. "Revelar lo visible. Sobre las montañas 
encantadas de Antonioni". A: RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto (Dir.) 
Michelangelo Antonioni y las montañas encantadas. Madrid, Maia Ediciones, 
2010, pàg. 61  
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3.8. Rohmer i la reescriptura dels cicles 

“brueghelians” en el cinema 
 

 Peter Brueghel “El Vell”, malgrat la seva formació 

cartogràfica i geogràfica i les seves experiències visuals vinculades 

als múltiples viatges que va realitzar, no va ser considerat un 

paisatgista en la seva època tal i com posa de relleu Javier 

Maderuelo. “Desde el punto de vista técnico, así podría haber sido, 

pero su capacidad de observar caracteres humanos pudo más que 

sus facultades para representar territorios imaginarios, de tal 

forma que cuando Carel van Mander, en su historia de la pintura 

de los países del norte, habla de él, no lo nombra como pintor de 

vistas, sino que le caracteriza como el ‘pintor de los 

campesinos’.”210    

 

 Aquest fet purament anecdòtic té un especial significat a 

l’hora de confrontar-nos als "paisatges-cíclics" d’Eric Rohmer. 

D'ell, com Brueghel, podríem dir que no és estrictament un 

"cineasta paisatgista" sinó que són les emocions, les paraules i les 

gestualitats dels seus personatges les que articulen la seva posada en 

escena. És per aquest motiu que en les seves pel·lícules no trobem 

escenes estrictament paisatgístiques, o millor dit, el paisatge no 

manifesta el seu caràcter "dislocador", propi del cinema modern211. 

                                                
210 MADERUELO, Javier. El paisaje. Génesis de un concepto. Op. Citat, pàg. 
275 
211 Domènec Font ho sintetitza així: “El cine moderno planteará una dimensión 
estructural del espacio profílmico sensiblemente distinta. Incluso en su mera 
dimensión física y geográfica, los lugares dicen mucho más de lo que muestran. 
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Tot i així, els paisatges rohmerians estan la majoria de vegades 

presents, en la llunyania, embolcallant les turbulències sentimentals 

que viuen els protagonistes de les seves històries. Sota aquest punt 

de vista, ens situaríem en la dialèctica del paisatge com a teló de 

fons.  

 

 Si ens apropem amb deteniment a la seva posada en escena, 

però, observarem com tot i restar en la llunyania el paisatge sempre 

està latent en els seus films, entenent la qualitat de la latència com 

aquell estadi intermig entre l'absència i la presència; entre la seva 

desaparició i la seva manifestació. Es tracta del que podríem 

denominar un "paisatge-horitzó" que roman permanentment en la 

consciència de l'espectador dels seus films. Rohmer, en línies 

generals, no explora ni treballa "l'atmosferització" del paisatge sinó 

la seva "climatització" on, més que una "stimmung" que emergeix 

puntualment, retrobem una "stimmung" que es perllonga al llarg del 

film de principi a fi. Michel Collot ho sintetitza així:  

 
"L'émotion contenue dans les gestes et les propos des personnages 

me semble trouver implicitement dans le paysage un espace de 

projection où elle s'amplifie et se modifie en se "mondifiant". Elle 

n'est plus liée à la psychologie d'un individu; elle révèle la dimension 

ek-sistentielle de la condition humaine: notre être au monde, qui rend 

                                                                                                           
No son solamente contenedores de la narración, son también sus actores 
privilegiados. El espacio ha dejado de ser el proscenio donde se desarrolla la 
acción para “tematizarse”, convertirse en objeto de presentación por sí mismo, 
según la expresión de Mieke Bal. De funcionar como telón de fondo y ‘teatro 
natural’ de personajes y acciones ha pasado a primer término y se ha 
confrontado con sus figuras.” A: FONT, Domènec. Paisajes de la modernidad. 
Barcelona: Editorial Paidós, 2002, pàg. 305 
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chacun de nous inséparable d'un espace à la fois social et naturel. 

Nous communiquons avec les autres par un horizon, qui n'a pas 

besoin d'être vu pour influer sur nos désirs les plus profonds et les 

plus intimes. L'émotion qui naît de la rencontre entre les personnages 

de Rohmer et leurs paysage dépasse donc l'anecdote sentimentale qui 

les réunit. Elle renvoie à une Grundstimmung, à cette tonalité 

affective fondamentale qui accorde l'être humain à son 

environnement. Tout autant qu'à leur milieu social, la vie affective 

des personnages de Rohmer est liée à l'atmosphère et au climat d'un 

paysage."212  

 

 La dialèctica climatològica entre les figures i els paisatges és 

precisament l'origen dels Contes de les Quatre Estacions que el 

cineasta realitzarà entre 1990 i 1998. Talment com els paysans de 

Les Estacions (1565) de Brueghel, els personatges rohmerians que 

travessen els quatre films viuen les seves experiències en 

consonància amb la natura. Les seves emocions neixen associades 

al clima del film, com els gestos dels paysans, arrelats a la terra i a 

les seves metamorfosis. Com en el cas del pintor holandès, la 

"climatologia" és el motor de la majoria d'accions que travessen els 

films. Al temps de sega brueghelià, li correspon una explosió 

sentiments en el film de Rohmer, o en el temps de caça i reclusió, 

una letàrgia sentimental, i així successivament fins a fer emergir (a 

partir d'una visió de conjunt dels quatre films) la infinita monotonia 

del comportament humà en el seu lligam amb el cosmos (figs.173-

176).         

 
                                                
212 COLLOT, Michel. "Paysage en mouvement" A: Vertigo. Esthétique et histoire 
du cinéma, núm. 31, Juliol 2007 
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Fig.173 Conte d'été (1996)  Fig.174 Conte d'automne (1998)  

  
Fig.175 Conte de printemps (1990)  Fig.176 Conte d'hiver (1992) 
 

 Els citoyens de Rohmer, com els paysans de Brueghel, estan 

centrats en les seves activitats (sentimentals/laborals) sense prestar 

atenció al paisatge que habiten. És per aquest motiu que, en ambdós 

casos, les figures i les seves gestualitats s'integren en el propi 

paisatge, en la seva temporalitat, en el seu canvi i, com un element 

més, configuren una visió totalitzadora. En Rohmer, doncs, el 

paisatge no pren autonomia respecte les figures sinó que són 

aquestes les que s'hi acaben fonent. Podríem dir que en Rohmer el 

paisatge torna a un estadi pre-paisatgístic, o el que Augustin Berque 

defineix com a proto-paysage213, on l'escissió entre l'home i la 

                                                
213 Diu Augustin Berque sobre aquest terme. "J'ai proposé d'appeler 'proto-
paysage' ce dénominateur commun qui, dans l'appréciation que toute société fait 
de l'environnement qui est le sien, peut concerner la vue sans pour autant 
impliquer une esthétique proprement paysagère. Sur ce substrat, qui est commun 
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natura no s'ha produït. Jean-Luc Nancy, en motiu de Brueghel, 

dibuixa aquest estadi original del paisatge que sobreviu en 

l'imaginari cinematogràfic d'Eric Rohmer.  

 
"Nous pourrions dire que le paysage commence lorsqu'il absorbe ou 

dissout en lui toutes les présences: celles des dieux, celles des 

princes, et la présence aussi du paysan, du moins en tant qu'elle 

dialogue avec les précédentes. Dans le paysage, le paysan peut 

apparaître, mais comme un élément du paysage: il y est tout entier à 

son occupation, perdu en elle, et c'est aussi pourquoi il peut être 

remplacé par un voyageur ou par un promeneur, en tout cas par des 

personnages qui ne sont occupés qu'au pays comme tel et à aucune 

autre fin, personnages que du même coup le pays lui-même occupe, 

accapare et fait, comme on le dit, "se fondre" en lui."214  

 

 Com en Les estacions de Brueghel, els Contes de les Quatre 

Estacions de Rohmer s'acaben convertint en "paisatges del món", 

històries que adquireixen un valor universal no per allò que 

expliquen sinó per la dialèctica paisatgística a partir de la qual estan 

construïdes.  

 

 Prèviament a aquest cicle fílmic trobem una obra de Rohmer 

on, tant la noció de "paisatge del món" brueghelià com el lligam 

(sentimental) de l'home a la natura, es figuren de forma molt visible: 

Ma nuit chez Maud (1969). Des de l'inici de la pel·lícula, la fredor 

                                                                                                           
à toute l'humanité, chaque culture élabore les formes de sa propre sensibilité, ses 
propres catégories, ses propres concepts." A: BERQUE, Augustin (Dir.). Cinq 
propositions pour une théorie du paysage. Seyssel: Champ Vallon, 1994, pàg. 17  
214 NANCY, Jean-Luc. Au fond des images. Paris, Éditions Galilée, 2003, pàg. 
111. 
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hivernal de Clermont Ferrand embolcalla el triangle amorós que 

viuen els protagonistes. El paisatge (latent) ocupa permanentment 

l'horitzó de l'espectador i dels propis personatges que, sota la lògica 

de la "stimmung" reclouen els seus sentiments i emocions en 

consonància amb l'exterior que els envolta. Així, en la part final de 

la pel·lícula trobem representada, per partida doble, el motiu de la 

trobada dels enamorats sobre un fons hivernal en el que s'inscriuen 

els personatges i els seus sentiments. Fins aquest instant, la forma 

paisatgística que treballa Rohmer s'emmarca en la seva particular 

"mise en climat" que ja hem definit pels Contes de les Quatre 

Estacions. La diferència respecte aquests, però, és que en la darrera 

seqüència del film, a través d'una fossa a negra, es produeix la 

inversió del paisatge-horitzó imperant, de forma que de la fredor 

hivernal se'ns transporta a l'escalfor estival (figs.177-188).   
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Figs.177-188 Escenes de les trobades amoroses hivernals contraposades a la 
darrera seqüència estival en Ma nuit chez Maud de Rohmer // Els quadres Els 
caçadors en la neu (1565) i La collita (1565) de Les Estacions de Brueghel 

 

 El gest del cineasta revel·la les capacitats del muntatge 

cinematogràfic per, dins d'una mateixa línia de temps, transitar entre 

dos "paisatges del món", com si enllacéssim amb la mirada dos dels 

quadres de Les Estacions de Brueghel (figs.183-185). El més 

interessant del cas, però, és que a través d'aquest interval 

l'espectador pren consciència d'una temporalitat que trascendeix la 

pròpia diègesi del relat. En primer lloc, observem com els 

sentiments dels personatges han evolucionat en paral·lel a la 

transformació dels paisatges; i en segon lloc, i possiblement el més 

rellevant, en l'espai en negre entre els dos plans (en aquest entre-

dos) emergeix el que Siegfried Kracauer denomina el "fluxe de la 

vida".     

   

El filòsof alemany recorre al concepte de “fluxe de la vida” 

a l’hora d’establir les cinc afinitats intrínseques al cinema i que 

comporten el que ell anomena “implicacions cinemàtiques 
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específiques” per a la representació. És precisament aquesta afinitat 

la que, segons ell, és exlusivament cinematogràfica i no fotogràfica. 

Diu així Kracauer:  

 
“Las películas cinemáticas evocan una realidad más amplia que 

aquella que efectivamente describen. Trascienden el mundo físico, en 

la medida en que las tomas o combinaciones de tomas que las 

construyen son portadoras de múltiples significados. A causa del 

flujo permanente de correspondencias psicofísicas que así provocan, 

sugieren una realidad que bien podríamos denominar “vida”. Tal 

como aquí se emplea, este término denota una especie de vida que 

sigue íntimamente conectada, como por un cordón umibilical, a los 

fenómenos materiales de los que emergen sus contenidos 

emocionales e intelectuales. Ahora bien, los films tienden a registrar 

una existencia física en su infinitud. Por consiguiente, también 

podríamos decir que tienen una afinidad (a todas luces negada a la 

fotografía) por el continuum de la vida o el “flujo de la vida”, que 

desde luego coincide con la vida abierta e ilimitada. Por lo tanto, el 

concepto de “flujo de la vida” abarca toda la corriente de situaciones 

materiales y acontecimientos, con todo lo que ellos suponen en 

materia de emociones, valores e ideas. La consecuencia de ello es 

que el flujo de la vida es un continuum predominantemente material, 

más que mental, aunque por definición se extiende a la dimensión 

mental.”215 

 

Quan Kracauer parla de la “combinació” de preses que 

provoquen un “fluxe permanent de correspondències psicofísiques” 

que podem identificar com al “continuum de la vida” emergeix, de 

                                                
215 KRACAUER, Siegfried. Teoría del cine. Barcelona, Editorial Paidós, 1989, 
pàg. 102 
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nou, per la via cinemàtica la qüestió que apuntaven les sèries 

paisatgístiques en la pintura. És doncs l'interval articulat a partir del 

découpage el que fa visible en l'espectador aquest continuum vital, 

percebre la impressió d'un temps que passa que no és d'escala 

humana sinó còsmica. La fossa negra entre els dos paisatges-

horitzons porta un pas més enllà el concepte de "paisatge del món". 

L'aspiració bruegheliana pren forma per via cinemàtica.  

 

3.9. Solaris, el trànsit del micro al macrocosmos 
 

 El "fluxe de la vida" apuntat per Siegfried Kracauer ens 

permet reflexionar al voltant de la qüestió de com el paisatge 

cinematogràfic és capaç de reproduir la dialèctica paisatgística entre 

micro i macrocosmos. Així, seguint amb Kracauer, és interessant 

tenir en compte les seves reflexions al voltant d' “allò petit i allò 

gran” com a motius pròpiament cinemàtics. Diu així: 

 
“El hecho de que los objetos de gran tamaño sean tan inaccesibles 

para el escenario como los muy pequeños, basta para situarlos dentro 

de los temas cinemáticos. Cualquiera de esos objetos (por ejemplo, 

un amplio paisaje) puede ser registrado mediante un plano de 

conjunto; pero a pesar de la importancia que tienen estas tomas en las 

películas de Griffith, rara vez son suficientes para reflejar de manera 

cabal un fenómeno de gran magnitud. Algo hay en éste que debe 

revelarse, y que no se nos proporciona mediante su presentación 

total. Lo grande difiere de lo pequeño por el hecho de que sólo puede 

agotárselo mediante una combinación de representaciones tomadas 

desde diferentes distancias. Frente a la tarea de captar la esencia de 

un paisaje en gran escala, la película debe proceder como un turista 
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que, paseando por ese paisaje, deja vagar sus ojos de modo tal que su 

imagen última estará compuesta de distintos detalles y 

perspectivas.”216   

 

Les reflexions de Kracauer posen en evidència que per tal de 

poder representar la magnitud d'un paisatge, el dispositiu de la 

llunyania i la visió de conjunt no són suficient per tal de fer visible 

la quantitat de fenòmens naturals que li donen forma, sinó que cal 

apreciar-ne també els detalls més petits. Només així, en l'interval 

paisatgístic entre "allò gran i allò petit" emergeixen les vertaderes 

dimensions de cadascun dels elements paisatgístics. Tenint en 

compte aquesta qüestió, l'única possibilitat de poder (re)constituir 

un vertader paisatge còsmic és a través dels plans de múltiples 

escales i perspectives on les lògiques visuals que s'hi fan presents 

entren en contradicció a la vegada que es complementen. El 

découpage paisatgístic es revel·la, de nou, com l'única forma capaç 

d'articular aquestes qüestions. La noció de Cosmos, no sorgeix 

doncs, d'una única distància Totalitzadora sinó a partir de 

l'alternància entre les diferents distàncies creadores. Així, ho 

sintetitza el propi Kracauer:  

 
“Todas estas exigencias puede cumplirlas una sola toma móvil que 

muestre sucesivamente el conjunto y sus diversos elementos; pero el 

procedimiento más primitivo y corriente es yuxtaponer los planos de 

conjunto y los cercanos. Poco importa que esa combinación de 

imágenes comience con una toma distante o cercana, y tampoco 

importa la cantidad de tomas; lo que sí interesa es que su alternancia 
                                                
216 KRACAUER, Siegfried. Teoría del cine. Op. Citat, pàg. 78 
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atrape al espectador en un movimiento que le permita captar 

realmente la manifestación callejera o cualquier otra cosa que lo 

supere por su exagerada magnitud.”217 

    

Hem apuntat, a través de la "teoria de la insularitat" d'Alain 

Bergala, la rellevància que tenen algunes de les illes de la 

modernitat en la consolidació del découpage com a forma de 

representació paisatgística. Possiblement, en Solaris (1972) 

d'Andrei Tarkovsky no solament ens (re)trobem amb l'illa (còsmica) 

que tancaria o bé perllongaria aquesta tradició (geogràfico-estètica) 

sinó que també trobem un dels manifestos cinematogràfics més 

precisos al voltant de la dialèctica entre el micro i el macrocosmos. 

 

En l'obertura del film, abans que l'astronauta, Kris Kelvin, 

emprengui el seu viatge espacial a l'estació Solaris, Tarkovsky 

realitza un découpage de diferents fragments de la natura, rodats 

des d'una distància molt propera, en la línia dels paisatges 

microscòpics218 que travessen la filmografia del cineasta. Davant 

d'una mena de paysage d'eau de Monet, les herbes (convertides en 

les "pictures of bits" de les quals parlava Turner) esdeven el 

principal centre d'atenció de la mirada del protagonista que passa els 

darrers dies a la Terra abans de la seva partença. El cineasta rus, 

doncs, situa d'entrada a l'espectador davant d'un paisatge a petita 

escala (figs.189-192), en l'imaginari d'allò petit que apuntava 

Kracauer.  
                                                
217 Ídem, pàg. 79 
218 Al llarg de les diferents pel·lícules Andrei Tarkovski consolida una tipologia 
de paisatge en ruïnes basat en una mirada propera a una natura, generalment en 
putrefacció i descomposició, com a símbol d'un temps que no retornarà.  
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Una vegada l'astronauta arriba a l'illa/estació espacial de 

Solaris, les dimensions del paisatge s'inverteixen per complet. El 

paisatge que aquest contempla a través de la finestra esdevé la 

figuració de la llunyania, on un horitzó elevat projecta la mirada de 

l'espectador cap a un territori infinit i indefinit. Es tracta del que 

Domènec Font defineix com a "paisatge finisterre"219 per tal de 

referir-se a l'altra visió del món (la macroscòpica) que travessa la 

filmografia del cineasta. El caràcter abstracte d'aquests paisatges 

espacials reforça encara més la noció de sublimitud que travessa 

cada una de les mirades de l'astronauta al misteriós món exterior 

que l'envolta (figs.193-196).  

 

  

  
Figs.189-192 Fragments del microcosmos en el qual s'inicia Solaris 

                                                
219 FONT, Domènec. "El desig de paisatge. De rerum natura". A: A.A.V.V. La 
ciutat dels cineastes. Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / 
Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona, 2001, pàgs. 44-51  
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Figs.193-196 Fragments del macrocosmos en el qual desemboca Solaris 

 

A través de la contraposició d'aquestes dues mirades, la 

micro i la macroscòpica, l'espectador del film pren consciència de 

les ressonàncies còsmiques del paisatge. En el trànsit entre els dos 

extrems de la dialèctica no solament es revel·la la profunditat 

inabastable de l'univers sinó que a la vegada es manifesta 

l'inexorable conexió entre la terra i el cel, entre l'home i la natura 

infinita. Tarkovsky ens mostra com allò més petit participa d'allò 

diví de la mateixa manera que ho fa allò més gran, “le torrent du 

monde dans un pouce de matière” del que parlava Cézanne.   

 

L'interval propi del découpage permet al cinema reescriure 

una altra de les grans dialèctiques que travessa l'imaginari 

paisatgístic de totes les èpoques. En ell, es manifesta la 

supervivència de la mirada científica a partir de la qual empreníem 

el nostre recorregut. És de nou Siegfried Kracauer qui sintetitza la 

qüestió:  
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“El difundido uso de esta secuencia señala otra semejanza entre los 

procedimientos cinemáticos y los científicos. La ciencia postula 

principios referidos a la naturaleza del universo o a alguna de sus 

características, deduce consecuencias de tales principios y trata de 

verificarlos mediante la experimentación y la observación. Como el 

universo físico es indefinible, éste es un proceso interminable, que 

obliga a formular permanentemente nuevas hipótesis y a efectuar 

nuevas verificaciones. Surgen hechos que no se adecuan a las 

hipótesis originales, y por ende es preciso postular otras más 

plausibles, volver a ponerlas a prueba, y así sucesivamente. Cabe 

describir este proceso como un movimiento continuo de vaivén entre 

las características hipotéticas de entidades complejas y las 

características comprobadas de sus elementos (las cuales, empero, se 

sustraen en parte a la observación directa). La similitud entre este 

movimiento y la secuencia de montaje plano general-primer plano- 

plano general, etc., consiste precisamente en su común aspiración a 

comprender, cada cual a su modo, los grandes conjuntos, y en 

definitiva la naturaleza en sí misma.”    

 

En la línia del que s'ha apuntat, no és casual que en l'interior 

del film Andrei Tarkovsky introdueixi una referència directa a Peter 

Brueghel i els seus "paisatges del món", i concretament, el ja 

comentat Els caçadors en la neu (1565). En l'interior d'una de les 

sales de l'estació espacial (l'única sense finestres a l'exterior) pengen 

d'una de les parets una sèrie de quadres del pintor holandès. La 

pintura de "L'hivern" és, però, la que desperta l'atenció de la dona 

(espectre) del protagonista, intentant descobrir en ella el misteri de 

la creació (figs.197-213). En un diàleg obert amb l'imaginari 
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pictòric i a través de l'operativa "detallista" de Daniel Arasse, 

Tarkovsky ens mostra com la ressonància còsmica del paisatge 

sorgeix de la descomposició de la unitat, del desmembrament de la 

pintura en múltiples fragments. Només així, a través d'aquesta 

mirada fragmentària el cinema pot restituir l'inexorable unió del 

l'home amb el cosmos, el significat d'habitar i formar part del món. 

El personatge-espectre, a partir de l'entrellaçament dels diferents 

fragments del quadre, aconsegueix restituir una imatge record del 

passat, intueix els plaers i les pors de l'ésser humà, el misteri 

d'habitar el cosmos.    
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Figs.197-213 Seqüència del "desmembrament" de la pintura Els caçadors en 
la neu (Pieter Brueghel, 1565) 
 

3.10. Les séries de Gus Van Sant 
 

En en el conjunt de l'obra del cineasta nord-americà Gus 

Van Sant trobem el rastre del pensament serial del paisatge. Aquest, 

però, no està únicament vinculat a la "serialitat" impressionista sinó 

també a l'escola minimalista americana dels anys 70, els quals 

troben en la lògica de les repeticions i les variacions un mode de 

producció artístic. En una lògica constabliana, el retorn del motiu 

del cel al llarg de les seves pel·lícules, des de My Own Private 

Idaho (1991) fins arribar a Paranoid Park (2007), és el que ens 

apropa a aquest territori del pensament serial del paisatge. Anem 

però per parts i recuperem la història del paisatgisme americà per 

comprendre la posterior mise en paysage del cineasta.  

 

La relació entre Gus Vant Sant i el motiu del cel neix de 

l'imaginari paisatgístic americà “fundat” al llarg del segle XIX. Els 

horitzons que de forma intermitent travessen els seus films apel·len 

directament a aquest imaginari de la unitat, l'harmonia i la llunyania 
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paisatgístiques, a partir de les quals es construeix bona part de la 

tradició paisatgística del cinema americà. Els cels de Van Sant, 

però, introdueixen una variant en el sí d'aquest engranatge 

paisatgístic i és que aquests prenen una autonomia de forma 

progressiva. D'una pel·lícula a l'altra es desvinculen d'aquest 

cosmos unificat i adquireixen més presència fins l'extrem de 

desbordar l'horitzó. Un fet que es produeix en la pel·lícula Gerry 

(2002) la qual esdevindrà el paradigma d'aquesta fragmentació del 

paisatge americà. Detinguem-nos-hi uns instants. 

 

 El plantejament del film és ben simple. Dos adolescents en 

el segle XXI emprenen una litúrgica  partie de campagne al territori 

en el que es va fundar el paisatge americà, com si es repetís en el 

temps el camí emprès pels geògrafs, fotògrafs o pintors al llarg del 

segle XIX. La seqüència d'obertura de la pel·lícula, amb una 

carretera en fuga cap a l'horitzó i un cotxe circulant per ella, remet a 

tot aquest imaginari, molt propi de la generació beat de la que Van 

Sant beu directament. Fins aquí, tot es desenvolupa sota els codis 

estètics propis del paisatge americà, d'harmonia i equilibri, on la 

carretera obre una perspectiva infinita a l'interior del quadre fins a 

desembocar en la llunyania on les muntanyes i el cel immòbil 

exerceixen de teló de fons. Tot resta ordenat i centrat.         

 

 El paisatge es transforma, però, a partir del moment en què 

els personatges deixen el cotxe i comencen a caminar per l'interior 

del desert fins a perdre's literalment. Les dimensions sobrehumanes 

juntament amb la morfologia de les roques mil·lenàries els desborda 
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fins a la desorientació absoluta, incapaços d'interpretar un espai que 

els és desconegut. A mesura que augmenta aquest sentiment 

d'estranyesa el cel es fa cada vegada més present o si es vol més 

latent, com si fos una evidència que l’horitzó clàssic americà ja no 

pot contenir-lo, tal i com havia fet fins llavors l’imaginari de l’oest. 

L'element metafísic i trascendent del cel comença a adquirir més 

presència, deslligant-se de la terra, desbordant-la, talment com si els 

protagonistes prenguessin consciència que per sobre dels seus caps 

hi ha quelcom que determina els seus moviments; o bé, que els seus 

moviments estan en consonància amb els moviments de la pròpia 

natura. En el buit del desert, els personatges es retroben amb la 

plenitud del cel.  

 

Respecte aquesta qüestió, és interessant apuntar que Peter 

Sloterdijk, en el seu llibre Esferas II, fixa el principi del segle XIX 

com l'inici de la crisi del que podríem anomenar la metafísica del 

cel. Pel filòsof alemany hi ha un fet quotidià que ho certifica: el 

progressiu descens en la fabricació de globus celests. Fins llavors, la 

representació del cosmos sempre s'havia fet a partir de dues esferes, 

confirmant les tesis post-copernicanes de que la terra té el mateix 

valor que el cel. Amb l'arribada del segle de les llums, però, el 

globus terraqui monopolitza la figuració del cosmos en el que 

vivim. L'exercici d'enlairar la mirada al cel metafòric i metafísic 

perd presència en favor del desenvolupament de la praxis científica 

i l'afany de reconquistar el terra que trepitgem. Tal i com apunta el 

propi Sloterdijk:  
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“La era incipiente de la técnica acumulativa y de la antropología 

segura de sí misma ya no quiere saber más de trascendencias ni de 

globos celestes. Con la destrucción astronómica, óptica y filosófica 

del cielo, también sus representaciones fueron condenadas a la falta 

de objetividad. En el futuro, la palabra “cielo” ya no habría de 

significar otra cosa que un efecto óptico, que se produce con ocasión 

de la percepción del espacio cósmico en el medio de una atmósfera 

de planetas. Ese cielo llegó a revelarse metafísicamente vacío y 

antropológicamente indiferente. De repente, el hombre fue el ser que 

no tiene nada que buscar arriba, pero sí mucho que perder”220.   
 

El poema èpic-modern en el que es converteix Gerry ens 

planteja, doncs, el retorn de la metafísica del cel de forma que la 

“sublimitud” del paisatge americà eclipsa qualsevol mirada 

empírica al territori. Amb aquests plantejaments el cineasta 

reprendrà l'esperit dels expressionistes abstractes com Clyfford Still, 

Mark Rothko, Barnett Newman o Jackson Pollock, els quals 

trobaran en la reformulació del sublim americà una forma 

paisatgística per poder explicar, en paraules del propi Rothko, el 

“drama tràgico-religiós” al que s’enfronta l’home modern. Per fer-

ho, tant uns com els altres, cercaran aquelles formes en la natura 

que els permetin trascendir la realitat per tal d’arribar a explicar i 

abordar els misteris últims de la creació, la divinitat, la mort i la 

ressurecció...  

 

 Aquesta sèrie de correspondències amb l'expressionisme 

abstracte americà, molt latents en Gerry, il·luminen els fragments de 

                                                
220 SLOTERDIJK, Peter. Esferas II. Madrid, Siruela, 2004, pàg. 71 
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cel que havien creuat les obres precedents de l'autor, com en My 

own private Idaho o bé el remake de Psycho (1998)221, convertint-

los en portadors o bé enunciadors d'aquest destí tràgic que viuran 

els protagonistes. No és casual, doncs, que en el primer film de 

l'anomenada Trilogia de la mort (constituïda per Gerry, Elephant i 

Last days) el cel esdevingui el motiu paisatgístic central, 

evidenciant amb el seu caràcter abstracte la impossibilitat de trobar 

una lògica als fets que s'esdevindran. O millor dit, sí que emergeix 

una lògica, aquella per la qual el temps humà està inexorablement 

unit al “temps dels núvols”; el temps meteorològic.    

 

 Partint d'aquesta premissa, és molt significatiu el fet que Gus 

Van Sant literalment “acceleri” el tempo dels cels que travessen els 

seus films, i més concretament en Gerry. L'alteració temporal 

produeix un anacronisme entre el moviment del macrocosmos 

representat pel cel i el del microcosmos representat per les 

trajectòries erràtiques dels dos protagonistes. A partir d'questa 

dialèctica temporal s'estructura la pel·lícula, evidenciant una tensió 

de l'horitzó clàssic. 

 

 A través de l'acceleració dels cels, la metamorfosi de les 

formes, de les textures, de la llum i les ombres, del dia i la nit es 
                                                
221 És significatiu que en una pel·lícula que està concebuda com un remake, pla 
per pla, del film de Hitchcock del 1960 siguin els plans del cel els que 
alterin/interfereixin el muntatge original de l'escena de l'assassinat en la dutxa de 
Marion Crane. Literalment, el cel "disloca" el découpage de Hitchcock per tal de 
posar en evidència que el destí de la protagonista estava inscrit en el cel. Sobre 
aquesta qüestió, veure: VALMARY, Hélène. "D'un psycho à l'autre. Le remake 
était presque parfait". A: DUBOIS, Philippe; MONVOISIN, Frédéric; BISERNA, 
Elena (Ed.). Extended cinéma. Le cinéma gagne du terrain. Udine, Campanotto 
Editore, 2010, pàgs. 419-423    
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visualitza de forma contínua; l'instantaneïtat adquireix duració tal i 

com succeïa en les sèries impressionistes. El que singularitza el gest 

de Van Sant, però, és que en l'alteració del que es podria anomenar 

el “temps present” o bé “temps real”, s'aconsegueix fer visible el 

temps de la natura, aquella multitud de transformacions que 

convergeixen per donar forma al “temps meteorològic”. En certa 

manera, els cels de Gerry podrien ser aquella imatge virtual que 

sorgiria de l'entrellaçament dels estudis de núvols de John 

Constable, com si tots estiguessin comprimits els uns a sobre dels 

altres en una línia de temps. El gest del pintor anglès de fragmentar 

el cel i entrellaçar-lo per aproximar-se a la seva infinitud està 

sintetitzat en cadascuna de les “acceleracions”.    

 

 Tot aquest procés d'emergència d'una “atmosferització” està 

vinculat al procés d'abstracció al que s'encamina la pel·lícula a 

mesura que avança, on els cels adquireixen el protagonisme per 

sobre dels personatges i la història. Respecte aquesta qüestió és 

francament il·luminador l'anàlisi que realitza Dominique Païni en 

L'attrait des nuages de la seqüència emblemàtica de Fort Apache 

(1948) de John Ford, en la que el general interpretat per Henry 

Fonda, juntament amb els seus homes, espera estoïcament l'estocada 

final dels indis (figs.214-215).  
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Figs. 214-215 Fort Apache (John Ford, 1948) instant on el pla 
s'enfosqueix pel creuament d'un núvol  

 

 En aquesta reecriptura cinematogràfica de la mítica imatge 

del Custer's last stand222, Païni destaca com l'ombra d'ún núvol, 

durant aquesta espera tràgica, travessa el quadre enfosquint-lo i 

tornant-lo a il·luminar com si fos un preludi de la mort. A través 

d'aquesta observació, d'una agudesa similar a les “mítiques” fulles 

balancejades pel vent en el film dels Lumière, s'il·lumina el 

plantejament paisatgístic de Van Sant; el que en Fort Apache és una 

breu interferència meteorològica en Gerry adquireix majors 

dimensions, convertint-se en el centre del relat. Diu Païni: “Ce qui 

n'avait été sans doute qu'un accident chez Ford -le passage 

inopportun d'un nuage devant le soleil, finalement gardé et 

transformé en une accélération du récit- est un enjeu formel global 

chez Gus Van Sant, un approfondissement abstrait à l'échelle de 

tout le film, tel celui de de Staël qui aurait, selon la formule de 

Roland Barthes, agrandi dans ses toiles cinq centimètres carré d'un 

tableau de Cézanne”223.          

 

                                                
222 Imatge que formaria part de l'imaginari pictòric sobre l'Oest que seria de gran 
influència per John Ford.  
223 PAÏNI, Dominique. L'attrait des nuages. Op. Citat, pàg. 70.  
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 Una vegada més, ens topem amb l'eterna dialèctica 

paisatgística: la llunyania i la proximitat. Els cels que en John Ford 

reposaven en la llunyania de l'horitzó en Van Sant s'apropen a 

l'espectador per convertir-se en el principal centre d'atenció, 

adquirint una autonomia per sí mateixos. En aquest sentit és 

interessant comparar els sistemes paisatgístics224 que emergeixen de 

les mise en paysage de l'un i l'altre cineasta. En el cas de John Ford, 

ens trobem amb un sistema paisatgístic basat en la invariabilitat 

(figs.216-219), en la permanència de les formes, on la duració 

figurada en el Monument Valley es repeteix en les diferents 

pel·lícules. Per contra, en el cas de Gus Van Sant els seus films 

configuren un sistema paisatgístic de la fugacitat (figs.220-223).   

 

  
Fig.216 Monument Valley a My 
darling Clementine (J. Ford,1946) 

Figs.217 Monument Valley a Fort 
Apache (J. Ford, 1948) 

                                                
224 Aquesta correspondència entre el sistemes paisatgístics de Ford i Van Sant, cal 
fer-se a través de l'interludi (paisatgístic) de Monte Hellman (i el seu camí cap a 
l'abstracció), que abordarem en el proper capítol.   



 

203 

  
Fig.218 Monument Valley a She 
wore a yellow ribbon (J. Ford, 
1949) 

Fig.219 Monument Valley a Rio 
Grande (J. Ford, 1950) 

 

 

 
  

Fig.220 El cel de My private Idaho 
(Gus Van Sant, 1991) 

Fig.221 El cel de Psycho (Gus 
Van Sant, 1998) 

  
Fig.222 El cel de Gerry (Gus Van 

Sant, 2002) 

Fig.223 El cel d' Elephant (Gus 

Van Sant, 2003) 
 

 Sota aquests codis estètics s'estructurarà la Trilogia de la 

Mort de Van Sant, en aquesta impossibilitat de poder unir el cel i la 

terra, tal i com comentava Peter Sloterdijk. Aquesta desunió serà el 

principal motor de la tragèdia que viuran successivament els 
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protagonistes dels films, incapaços, com dèia el filòsof alemany, de 

trobar un sentit en la mirada al cel. Talment com si la mirada 

empírica del segle XIX hagués perdut tot el seu significat a l'inici 

del segle XXI.   

 

 En el sí d’un engranatge temporal tant complexe com 

Elephant, els cels accelerats que de forma significativa apareixen en 

l’inici, en l'equador i en el final de la pel·lícula es converteixen en el 

metrònom que dicta el tempo i el moviment dels personatges. En 

certa manera, és com si en el cel estiguessin inscrites cadascuna de 

les trajectòries dels protagonistes, esdevenint aquest una mena de 

mapa del microcosmos existent a la terra. Un fet que, d’altra banda, 

ens recorda la pràctica ancestral de contemplació del cel, en espera 

de poder contemplar el destí que ens aguarda225.  

 

 També podria semblar banal la visualització de l’ascensió al 

cel de l’ànima del personatge de Blake a Last Days. Però en un film 

on s’ha relatat minuciosament el deambular i errar per la terra d’un 

home mort, aquesta imatge d’ascensió, esdevé en realitat, una 

escapatòria a la impossible harmonia del cos amb la realitat que 

l’envolta. És per això que cadascuna de les figures que posa en 

escena Van Sant en la Trilogia i en part també en Paranoid Park 

tenen aquest caràcter de mort vivent. El director nord-americà 
                                                
225 En aquesta línia, no és gens innocent la mirada cap cel (en fora de camp) que 
realitza el personatge de Michelle a Elephant que enllaça amb la mirada al cel de 
Partie de Campagne, L'avventura o bé Blisfully Yours. Ella és l’única dels 
protagonistes que viu més aïllada de la quotidianitat del Campus i sembla ser 
l’única que intueix alguna cosa del que passarà, aixecant la mirada al cel per 
interrogar-se sobre el seu futur. Es tracta d’un gest aparentment banal però que en 
la cosmogonia que posa en escena Van Sant adquireix un caràcter oracular.  
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converteix les quatre pel·lícules en rèquiems, marxes fúnebres on 

els personatges es desplacen gairebé de forma aèria, com si 

pertanyessin més a un cel que els escruta que no pas a una terra a la 

que no comprenen.  

 

 En el sí d’aquesta cosmogonia fílmica que va construint-se 

entre una pel·lícula i una altra, els cels es revel·len com la clau 

d'aquest sistema paisatgístic, la key note de la que parlava 

Constable. Per aquest motiu, el film que tancaria la “sèrie celest” de 

Van Sant, Paranoid Park, es converteix en un film absolutament 

necessari on el protagonista, Alex, només és capaç de fugir 

d’aquesta desincronia amb la realitat que l’envolta a través de la 

suspensió en l’aire mitjançant el seu skateboard, aproximant-se al 

cel, confrontant-se amb el misteri. Tot el film gira al voltant de la 

idea de la ingravidesa com una via per trascendir aquest món que 

ens rodeja.  

 

 No sembla sorprenent que una vegada més en la història del 

paisatgisme a Occident, els cels esdevinguin el camí cap a la 

fragmentació paisatgística. Tot al contrari, en aquest gest estètic de 

Van Sant hi ha una lògica present en els cels holandesos i els de 

Constable per la qual tot treball al voltant de la temporalitat del 

paisatge passa per un treball al voltant del cel ja que és el motiu 

paisatgístic que millor respresenta el flux continu d'esdeveniments 

de la natura. És el cel, sens dubte, la  millor representació del temps 

atmosfèric que va trencar amb tota l'atemporalitat arcàdica i són els 

cels, novament, qui de les mans de Van Sant i a través d'aquest 
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sistema paisatgístic teixit entre pel·lícula i pel·lícula trenquen amb 

una tradició cinematogràfica pre-existent en benefici de la creació 

d'una cosmogonia fílmica on l’home ha deixat d’estar al centre de 

l’univers, on la raó és incapaç de comprendre tot el que l’envolta i 

on la mirada és incapaç de trobar una promesa d’endemà en 

l’horitzó, que ha desaparegut. 

 

 Des del cinema, Van Sant intentarà construir una 

determinada cosmogonia a través de la fragmentació del cel i la 

seva disseminació al llarg de les pel·lícules. Cadascun dels 

fragments de cel que Van Sant   trobarà en el cel aquesta imatge de 

trascendència, aquest motiu per expressar allò que no té expressió, 

per fer visible l’invisible. Des del primer fins a l'últim,  els cels de 

Van Sant s’ubiquen en aquest espai límit cap a la trascendència. 

Dèia Eisenstein que: “le paysage peut incarner dans une image 

concrète des conceptions cosmiques entières, des systèmes 

philosophiques entiers...”226, possiblement aquesta és una qüestió 

que es fa visible en els cels que travessen les pel·lícules. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
226 EISENSTEIN, Sergei M. La non-indifferente nature. Paris, Union génerale 
d'éditions, 1976-78. 
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3.11. Ten skies, la posada en escena dels estudis de 

núvols de Constable 
 

No abandonem els cels ni el paisatge americà perquè seguint 

el rastre de la “serialitat” en el cinema, dos anys després de Gerry i 

un després d' Elephant, ens topem amb James Benning i la seva 

obra Ten skies (2004). Si el sistema paisatgístic que construïa Gus 

Van Sant a partir dels cels marcava un camí cap a la fragmentació 

del “panorama” clàssic americà, amb aquesta obra Benning, 

literalment, fa un “découpage” del cel en 10 seqüències (figs.224-

233), abolint definitivament, la línia de l'horitzó com a figura 

ordenadora de l'espai. Únicament el cel, amb les seves formes, la 

seva temporalitat, la seva llum... esdevé el protagonista d'aquesta 

“sèrie” cinematogràfica, emancipant-se d'una terra i d'unes històries 

que únicament es suggereixen fora de camp.     
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Figs. 224-233  Fragments dels 10 cels que retrata James Benning  

 

Apriori, la radicalitat i experimentalitat de James Benning, 

pròpies d'un cineasta independent, l'allunyen del mode de producció 

de Gus Van Sant. El fet, però, és que moltes de les influències del 

primer ho són també pel segon227, de manera que ambdós cineastes 

comparteixen determinades inquietuds estètiques; la més evident i 

la que ens interessa: el treball al voltant del temps i més 

concretament, al voltant de la duració. Més que uns generadors de 

formes, els cels es transformen en uns generadors de temps...  

 

 Si recuperem la doble vessant en la que es funda el paisatge 

americà, d'una banda el sublim trascendent i de l'altra la topografia 

del territori, les diferències en un director i l'altre són més evidents. 

Podríem dir que Van Sant n'explora el primer aspecte mentres que 

Benning, de forma molt clara, n'explorarà el segon. El seu cinema i 

                                                
227 El camí més curt per comprendre a Benning s’obre amb Maya Deren i acaba 
en l’estructuralisme, passant pel minimalisme, Michael Snow i Hollis Frampton 
sense abandonar el territori de l’avantguarda americana. 
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especialment Ten skies és un dels casos més paradigmàtics en el 

creuament entre ciència i art, una mostra de la supervivència de la 

mirada empírica decimonònica en el paisatgisme Occidental.  

 

 Si tinguéssim la possibilitat d' “allunyar-nos” per tal de 

poder contemplar el conjunt de l'obra de Benning ens adonaríem 

que Ten skies és un “fragment” més del projecte artístic de 

cartografiar en imatges en moviment el territori americà, com si 

cadascuna de les pel·lícules fos una peça de ceràmica en el conjunt 

d'un enorme mosaïc. No fa falta mencionar la correspondència 

directa entre l'experiència cinematogràfica de Benning i la dels 

topògrafs, geògrafs, poetes o pintors americans que al llarg del XIX 

van recórrer el país, per convertir-lo en paisatge; en certa manera, el 

que es podria considerar com el Grand Tour del continent americà, 

on el viatjar era de per sí una forma de creació. És així com James 

Benning, a través de l'observació aguda del “tourista” del segle 

XIX, troba la seva metodologia cinematogràfica en el segle XXI. La 

fòrmula sembla simple: tornar a mirar com es mirava a principis de 

segle; però a la vegada també és complexa: fer cinema com si el 

cinema no estigués inventat o bé s'acabés d'inventar. Tot plegat es 

tracta de tornar-se a sorprendre pel que Jacques Aumont anomena 

“atmosferitzacions”, tant pròpies dels films Lumière... El cinema de 

Benning traça una passarel·la temporal entre principis del segle XXI 

i finals del XIX. Un interval de més de 100 anys que es recorren 

instantàniament.   
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 El fet que el director parli “de cels” i no “del cel”, en el títol 

del film, és de per sí una declaració d'intencions: abordar, des d'un 

inici, la representació del cel des de l'imaginari de la fragmentació i 

no pas de l'unitat pictòrica. No en va, el punt de partida del film serà 

la forma paisatgística per excel·lència de la fragmentació: el 

paisatge-esboç. Cadascun dels plans que componen la pel·lícula 

tenen les seves característiques essencials: l'obertura, la capacitat de 

suggerir un món que queda fora de quadre i la condició d'imatge 

entrellaçable en tant que inacabada. Malgrat que els 10 plans poden 

funcionar de forma autònoma des d'un punt de vista de la 

composició i el ritme, no n'hi ha cap d'ells que sigui autoconclusiu 

sinó que més aviat s'obren cap a la suspensió, des del primer fins a 

l'últim. Literalment és com si els estudis de núvols de John 

Constable es fessin presents en una altra època i en un altre art.    

 

 Tal i com succeïa en Constable, l'acció de Benning de 

fragmentar el cel permet la possibilitat de juxtaposar, d'entrellaçar, 

de “raccorder” els cels entre ells, però no solament de forma 

successiva sinó simultàniament, una vegada més, com si es tractés 

d'un mosaïc. És en aquest procés de recomposició que nosaltres, 

com a espectadors, aprehenem l'existència d'un fluxe continu 

d’esdeveniments que sempre t’acaba remetent a d’altres 

esdeveniments. D'un microcosmos  formem, mica en mica, un 

macrocosmos a partir del muntatge dels fragments, com si es tractés 

d'un sistema fractal pel qual en un núvol hi ha contingut tot un 

univers.    
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 A través del découpage celest es visualitza un moviment 

sense principi ni fi que transforma permanentment la morfologia del 

cel i que no és res més que la figuració d'aquelles energies invisibles 

que governen la naturalesa. Aquelles energies a les quals va dedicar 

Aristòtil part de les seves reflexions quan en la contemplació del cel 

va interrogar-se sobre la seva condició i la seva perfecció:  

 
“El cielo en su conjunto ni ha sido engendrado ni puede ser 

destruido, como algunos dicen, sino que es uno y eterno, sin que su 

duración total tenga principio ni fin, y tiene y contiene en sí mismo la 

infinitud del tiempo. (…) Por ello es bueno convencerse de la verdad 

de nuestras antiguas y más tradicionales concepciones, a saber, que 

hay algo inmortal y divino entre las cosas dotadas de movimiento, 

movimiento de tal naturaleza que no tiene límite, sino que él es más 

bien el límite de las demás cosas; en efecto, el límite pertenece a las 

cosas que engloban a otras, y este movimiento, que es perfecto, 

engloba a las cosas que tienen un límite y un cese, sin que él tenga 

principio ni fin alguno, sino que es incesante a lo largo del tiempo 

infinito, a la vez que es la causa del comienzo de otros y el punto en 

que éstos se detienen.”228  

 

 Prenem les paraules d'Aristòtil perquè entenem que en el 

gest del director d'alçar la càmera cap al cel hi ha quelcom que 

entronca amb tota una tradició científico-filosòfica de l'observació 

celest, molt anterior al propi Constable. Un gest, que en el fons no 

deixa de ser una mostra de la nostra condició humana; una 

manifestació de la relació de misteri i fascinació que des de temps 

immemorials han mantigut els homes amb el cel. Precisament, 
                                                
228 ARISTÒTIL. Acerca del cielo. Barcelona, Círculo de lectores, 1997, pàg. 123 
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Ovidi (i ens tornem a remuntar en el temps) ja defensava 

l'exclusivitat d'aquesta “relació”, sostenint que l'home, precisament 

per gaudir de posició erecte, és l'únic ser que té un rostre capaç de 

mirar i contemplar el cel. I en aquesta contemplació es manifesta la 

voluntat de l'home de comprendre el cosmos infinit que l'envolta; de 

poder “participar” d'ell tal i  com apunta Remo Bodei: “Es opinión 

corriente que el hombre, al contemplar el firmamento, participa de 

la eternidad de los astros y cobra conciencia de su propia 

inmortalidad. Ya la filosofía griega de los orígenes invita a mirar 

de nuevo al cielo para imitar su orden, en parte porque, según 

Pitágoras y Anaxágoras, no hay nada que proporcione mayor 

felicidad que el espectáculo del cielo estrellado con su regular, 

perpetuo y cíclico retorno de los planetas y de las estrellas.”229       

 

 De la mateixa manera que en Gerry es manifestava aquesta 

desunió entre l'home i el cel, en Ten skies es fa implícita la voluntat 

de tornar-los a unir. En aquesta tasca, no solament hi intervindrà la 

mirada al cel sinó també la “sonoritat” de la terra, que fora de camp, 

es fa present al llarg de les 10 seqüències que componen el film. 

Aquesta dialèctica entre el so i la imatge, que abordarem en capítols 

posteriors, ens mostra la cohabitació dels eterns moviments celests 

amb els d'unes vides quotidianes, al·lienes a l'esdevenir de la 

naturalesa. Dos móns, el del cel i el de la terra, que es desenvolupen 

a ritmes diferents però participant del mateix moviment continu. En 

certa manera, com si el cineasta tractés de recuperar l'imaginari pre-

                                                
229 BODEI, Remo. Paisajes sublimes. El hombre ante la naturaleza salvaje. 
Madrid, Ediciones Siruela, 2008, pàg. 29 
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modern del que parlava Sloterdijk de pensar el cel i la terra de 

forma conjunta; el globus celest i el globus terraqui com a 

figuracions del cosmos.  

 

 Tot plegat convida a reflexionar al voltant de si amb Ten 

skies es tanca el que podríem anomenar una petita història de la 

reprentació del cel en l'art Occidental o bé es reprèn un camí que 

havia quedat suspès en el temps, obrint nous horitzons... En 

qualsevol cas, el que sí que es fa evident és que la “sèrie” a través 

del découpage adquireix el seu màxim esplendor com a forma 

paisatgística, convertint l'interval entre dues imatges en la millor 

representació possible de la infinitud de la natura.  
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4. EL PAISATGE COM A IMATGE-MOVIMENT 

 

4.1. La doble mobilitat del paisatge cinematogràfic 
 

El paisatge en moviment230 o bé el moviment del paisatge, la 

doble qüestió de la mobilitat és potser una de les evidències més 

grans que l'herència perspectivista del Renaixement ha tingut una 

influència determinant en les aproximacions teòriques al paisatge 

cinematogràfic. Malgrat que el concepte de “découpage” trenca 

amb dos dels aspectes fonamentals del model de paisatge 

renaixentista, la unitat i la continuïtat, hi ha un tercer aspecte, 

l'estaticitat, que perviu en l'imaginari paisatgístic d'occident. Tal i 

com adverteix Michel Collot: “La conception occidentale du 

paysage est si intimement liée à sa représentation picturale qu'il 

tend à se confondre à nos yeux avec une image statique; art du 

mouvement, le cinéma est réfractaire à un tel arrêt sur image, qui 

seul permettrait au plan paysager de se déployer en tableau”231.  

 

De la mateixa manera que el muntatge cinematogràfic obria 

el paisatge a noves formes de representació, la capacitat del cinema 

de reproduir el moviment aporta a la història del paisatge nous 

matisos que inverteixen, o millor dit dinamitzen, la dialèctica 

estaticitat / mobilitat. Una dialèctica que tot i travessar algunes de 

les representacions paisatgístiques més interessants de la pintura 

                                                
230 Emprem el terme de Michel Collot, qui a la vegada el reprèn de Marc 
Desportes i el seu llibre Paysages en mouvement (2005) 
231 COLLOT, Michel. "Paysage en mouvement" A: Vertigo. Esthétique et histoire 
du cinéma, núm. 31, 2007, pàg. 6 
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occidental, trobarà en el cinema el seu màxim esplendor. L' “art del 

moviment”, com diu Collot, és qui millor podrà optimitzar la doble 

mobilitat del paisatge, “resistint-se” a una mirada i una concepció 

estàtica del món.    

 

Curiosament, en l'albor del cinema trobem un parell 

d'anècdotes que directa o indirectament estan vinculades amb 

aquesta qüestió de la doble mobilitat paisatgística. D'una banda, el 

tren i el seu simbolisme fundacional a través dels Lumière i 

L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat (1895), i de l'altra, el vent 

i el seu misteri en l'acció de moure les fulles dels arbres en el fons 

de la imatge a Le repas de bébé (1895), analitzada en el capítol 

precedent. El primer amb la seva mirada mòbil232 s'erigirà com el 

millor representant del paisatge en moviment i el segon, ho farà 

com el millor representant de la mobilitat de la natura. En 

definitiva, tot es deriva de dues anècdotes que tot i estar explotades 

i exprimides fins a la sacietat il·luminen el que seran els dos grans 

motius a partir dels quals reconstruir la qüestió de la mobilitat 

paisatgística en el cinema: el tren i el vent; dos moviments que en 

paral·lel i en el seu creuament estructuraran el nostre camí en les 

pàgines que segueixen.      

 

 
                                                
232 Jacques Aumont apunta sobre aquesta qüestió: “Ojo móvil, cuerpo inmóvil: 
todo está ahí y por ello es por lo que el tren sustituye el espectador “ecológico” 
de la pintura paisajística por el simple paseante descubridor del mundo que lo 
rodea, por ese ser raro, enfermizo -hasta el punto de que se le comparará con los 
esclavos encadenados de la caverna platónica-, pero dotado al mismo tiempo de 
ubicuidad y de omnividencia, que es el espectador de cine”. A: AUMONT, 
Jacques. El ojo interminable. Barcelona, Editorial Paidós, 1997, pàg. 37 
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4.2. La mirada mòbil del “paisatge del món”: el primer 

travelling de l'ull 
 

L'estaticitat de la mirada, hereva del sistema perspectivista, 

no és inherent al paisatge pictòric. Tot al contrari, en els “paisatges 

del món”233 anteriors al Renaixement ja es trencava amb qualsevol 

tipus d'estatisme a través d’un ull mòbil que recorria les interioritats 

del quadre. En aquestes transposicions pictòriques dels “grans relats 

de viatges”, la mirada de l'espectador es desplaça des d'una 

proximitat cap una llunyania a partir de la successió d'accions que 

tenen lloc a l'interior de la pintura, com demostraven els "paisatges 

del món" de Patinir, Brueghel “El Vell” o Altdorfer234.  

 

A través d'ells, l'espectador pren l'hàbit de fer circular la 

mirada d'un element a un altre entenent la contemplació del paisatge 

com una mena de work-in-progress on a mesura que es 

descobreixen nous elements, aquests s’uneixen als anteriors fins a 

configurar una visió global o total de la pintura. Diu Daniel Arasse 

sobre aquesta qüestió: “La pintura de paisaje es un lugar 

privilegiado para practicar esa mirada que acompasa 

temporalmente la superficie del cuadro al recorrerla. La palabra 
                                                
233 Recordem la descripció de Bernard Lamblin d’aquesta tipologia de paisatge: 
“L’étendue de tels paysages permet de rendre plus vraisemblable la juxtaposition 
de différents moments. Il n’est pas moins important de noter que la narration 
d’une histoire en succession simultanée permet en retour de souligner l’ampleur 
du paysage: elle est une invitation à suivre les chemins le long desquels se 
déroule l’histoire. De tels paysages ne sont donc pas faits pour être perçus 
globalement, mais requièrent une exploration lente et minutieuse. Ils sont des 
invitations au voyage, et même souvent à de longs voyages”. A: LAMBLIN, 
Bernard. Peinture et temps. Op. Citat, pàg. 358 
234 Veure Capítol 2: "La llunyania: gènesi del(s) paisatge(s)".  
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“recorrido” explica en parte ese privilegio: el recorrido de la 

mirada por el cuadro de pintura reproduce el trayecto físico que el 

horizonte ficticio de la representación propone al espectador”235.  

 

Aquesta mirada mòbil, entesa com un progressiu 

descobriment del territori, està estretament relacionada amb la 

gènesi del paisatge occidental i la seva dialèctica fundacional: 

ciutat-camp. Tal i com hem apuntat en el capítol "La llunyania: 

gènesi del(s) paisatge(s)", el naixement d'una distància entre un i 

l'altre és fonamental per a l'emergència del concepte de paisatge. És 

precisament el recorregut (literal) d'aquesta distància, abandonant 

l'espai interior de la ciutat, per endinsar-se al descobriment de 

l'exterior (la natura), on té origen el primer gran “moviment 

paisatgístic” d'occident. Bona part dels “paisatges del món” hereden 

de forma més o menys conscient aquest dispositiu mòbil de 

contemplació, convertint-se el gènere de paisatges en el gran 

creador de viatges cap a territoris desconeguts i sovint misteriosos. 

Les pintures estableixen una correspondència directa amb 

l'experiència del viatger a qui el món se li va desplegant mica en 

mica a mesura que avança en el recorregut, deixant enrera la ciutat 

per endinsar-se en el camp.   

 

Aquest desplegament mòbil de l'espai és també familiar a la 

tradició oriental i més concretament al paisatge xinès. Aquest es 

percep progressivament a mesura que es desplega el rotlle de paper 

sobre el qual està pintat, convidant la mirada de l'espectador a 

                                                
235 ARASSE, Daniel. Op. Citat, pàg. 242 
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adoptar successivament múltiples punts de vista, viatjant d'una 

escena i d'un personatge a l'altre. No hi ha dubte que en aquest 

dispositiu del paisatge xinès trobem la llavor del que serà una de les 

principals formes paisatgístiques del cinema, el travelling, que per 

la seva pròpia nomenclatura (en anglès “travel”236 significa 

“viatjar”) apel·la, directa o indirectament, a aquesta qüestió de la 

mirada del viatger enfront del paisatge.  

 

El vincle entre el dispostiu mòbil del paisatge xinès i el del 

travelling cinematogràfic són dibuixats i sintetitzats per Sergei M. 

Eisenstein en les pàgines de La non-indifférente nature (1945-

1947). Diu així el cineasta rus:  

 
“L’une des plus antiques formes de la représentation du paysage est 

le tableau-rouleau chinois –un ruban interminable se déroulant à 

l’horitzontale (presque un ruban de pellicule cinématographique!) en 

une vue panoramique du paysage. “Panoramique” au sens étroit du 

terme utilisé au cinéma lorsque l’appareil de prises de vues glisse sur 

                                                
236 Remo Bodei realitza una reflexió interessant al voltant de l’etimologia de 
travel on planteja que el propi concepte implica la noció de treball i d’esforç a 
l’hora d’emprendre el viatge. Diu així: “El viaje, por lo demás, va unido al 
combatido deseo de lo desconocido que es inherente a todos, a la necesidad de 
evadirse del cerco de las costumbres y, al mismo tiempo, al miedo de abandonar 
“el camino viejo por el nuevo”. El ambiguo estado de ánimo con que se afronta 
se refleja incluso en las diferentes etimologías de la palabra. Nuestro “viaje” 
viene del provenzal ‘viatge’, que se deriva a su vez del latín ‘viaticum’ (‘via 
tecum’, las provisiones que acompañan y nutren a lo largo del camino, o, en la 
liturgia católica, la eucaristía que se suministra al moribundo como alimento 
para fortalecerlo en el paso de la vida a la muerte). El inglés ‘travel’ tiene, por el 
contrario, la misma raíz que el francés ‘travail’: indica trabajo y dificultad y 
remite al ‘tripalium’, instrumento romano de sujección y de tortura. Aunque el 
viaje sigue siendo agotador y expuesto a los imprevistos, unas lenguas dan 
preferencia a su lado positivo mientras que otras acentúan su aspecto arduo y 
penoso”. A: BODEI, Remo. Paisajes sublimes. El hombre ante la naturaleza 
salvaje. Op. Citat, pàg. 143 
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les rails au long d’une succession changeante de scènes et 

d’événements. “Panoramique” également, en ce sens que le regard 

n’embrasse pas le tableau en son entier d’un seul coup, mais 

successivement, comme coulant d’un sujet à l’autre, d’un fragment 

au fragment voisin, c’est-à-dire qu’il se présente à l’oeil comme un 

flot convergent d’images séparées (de séquences?!). Le paysage 

semble pris en travelling en suivant le cours d’un fleuve, dessiné du 

pont d’une jonque qui glisse lentement le long des rives. Et presque 

toujours, c’est justement le calme cours d’un fleuve qui guide le 

regard au long des méandres changeants du déroulement d’un tableau 

chinois.”237 

 

Aquesta sèrie de metàfores al voltant de la fluïdesa de la 

mirada en el paisatge xinès, que utilitza Eisenstein en les seves 

reflexions, ja formaven part de l'anecdotari paisatgístic pròpiament 

cinematogràfic des del 1896, quan a Venècia (escenari privilegiat 

del paisatge pictòric occidental238) un dels operadors de càmera amb 

més prestigi de la casa Lumière, Eugène Promio, passa a la història 

com l’autor del primer travelling239 del cinema. La reflexió de 

Promio a l'hora de filmar des d'una gòndola la topografia veneciana 
                                                
237 EISENTEIN, Sergei M. La non-indifférente nature. Paris, Union génerale 
d'éditions, 1976-78, pàg. 71 
238 A Venècia tenen lloc dues (r)evolucions rellevants en el sí del paisatgisme. La 
primera d’elles, la popularització del gènere paisatgístic de les vedute que tindrà 
una gran influència en la creació d’un imaginari visual d’un paisatge cartogràfic i 
panoràmic. La segona d’elles, vinculada amb aquesta, és la fascinació que van 
despertar les vedutes venecianes en J.M.W. Turner i que el van dur a realitzar un 
cicle de pintures on Venècia i, especialment la llum veneciana, es convertirien en 
motiu predilecte del pintor anglès. Unes pintures que anticiparien l’abstracció 
atmosfèrica de l’impressionisme.     
239 Jacques Rittaud-Hutinet apunta que a l’inici de 1896, les inundacions 
produïdes a Lyon ja van ser filmades des d’un tren. La qüestió és que es 
desconeix l’autor d’aquelles imatges i, per tant, del primer travelling 
cinematogràfic. A: RITTAUD-HUTINET, Jacques. Le cinéma des origines: les 
frères Lumière et leurs opérateurs. Seyssell, Champ Vallon, 1985.    
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va ser tant simple com revolucionària, tal i com apunta Jacques 

Rittaud-Huttinet: “Si la caméra immobile permet de reproduire des 

objets mobiles, on pourrait peut-être retourner la proposition et 

essayer de reproduire à l’aide du cinéma mobile, des objets 

immobiles”240.  

 

En aquest gest aparentment anecdòtic de rodar en moviment 

a través del Gran Canal, es fa present l'essència del dispositiu mòbil 

del “paisatge del món” i de retruc del paisatge xinès; com si les 

primeres imatges cinematogràfiques s'emparentessin directament 

amb els primers paisatges pictòrics (tant d’Orient com d’Occident) 

per aquesta qüestió de la mobilitat de la mirada, per la seva 

capacitat de desplegar-se davant de l’espectador (figs.234-238). 

 

 

 

 
Fig.234 Paisatge amb Sant Jeroni 
(Joachim Patinir, 1524)  

Fig.235 Paisatge amb la caiguda 
d’Ícar (Peter Brueghel, 1554-55)  

   
Figs. 236-238 Fragments del travelling a través del Gran Canal 
d’Eugène Promio 

                                                
240 RITTAUD-HUTINET, Jacques. Op. Citat, pàg. 142  
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Curiosament, els germans Lumière catalogarien les vistes en 

moviment de Promio com a “panorames”241, però el cert és que el 

concepte de travelling (lateral) fa més evident aquest lligam entre la 

mobilitat d’aquests primers paisatges cinematogràfics i la dels 

“paisatges del món” (o bé els paisatges xinesos). En els tres casos, 

el plaer de l'espectador sorgeix del continu descobriment d'un “nou 

món” a mesura que la mirada es desplaça de forma exploratòria. No 

existeix una composició pre-establerta sinó que aquesta emergeix 

del procés d'anar relacionant els diferents elements que s'ofereixen a 

la vista per configurar aquesta noció de Totalitat, pròpia d'aquestes 

tipologies paisatgístiques. 

 

Podríem dir que amb les imatges del Gran Canal d'Eugène 

Promio, on el desplaçament de la gòndola ens permet construir una 

imatge de síntesi de la topografia veneciana, es culmina un dels 

trajectes de la història de la mobilitat del paisatge occidental, iniciat 

al segle XVI. L'interval entre els paisatges de Patinir, Brueghel o 

                                                
241 Paul A. Sitney apunta sobre aquesta qüestió: “On nomma “panoramas” ces 
mouvements circulaires dans la mesure où ils évoquaient les installations de 
foires où l’on reproduisait sur les murs intérieurs de bâtiments conçus à cet effet 
des vues à la fois peintes et photographiées. (...) À la différence du panorama 
toutefois, le plan panoramique conserva une perspective cinématographique, 
cherchant ainsi à traduire en le stylisant le parcours du regard d’un homme 
embrassant son champ de vision; il ne cherchait pas à simplement reproduire une 
ambiance autour du spectateur. Le plan panoramique au cinéma souligne 
l’inévitable pouvoir de l’espace hors champ, la signification du paysage qui 
déborde l’écran renforce l’illusion qu’une caméra est présente au coeur de cet 
espace”. Veure: SITNEY, Paul A. "Le paysage au cinéma, les rythmes du monde 
et la caméra". A: MOTTET, Jean. Les paysages du cinéma. Seyssel, Champ 
Vallon, 1999, pàg. 112  
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Altdorfer i les imatges venecianes de Promio fa visible la proximitat 

d'aquestes representacions “primitives” del paisatge des del punt de 

vista de la mirada mòbil. A la vegada, però, entre un i l'altre, s'obre 

una el·lipsi, de gairebé mig mil·leni, que ens obliga a retrocedir de 

nou en el temps per observar les diferents ramificacions que prendrà 

la qüestió de la mobilitat paisatgística i que desembocaran en 

formes del paisatge que, encara avui dia, sobreviuen en l'imaginari 

cinematogràfic.        

 

4.2.1. Endinsar-se en la profunditat del paisatge 
 

Els paisatges ideals de Claude Lorrain i Nicolas Poussin 

(segle XVII) reprenen la qüestió de la mobilitat de la mirada per 

convertir-la en un dels eixos centrals de les seves pintures (figs.239-

242). En totes elles s’ens mostra una natura “geometritzada” on l’ull 

de l’espectador s’endinsa cap a l’interior del quadre seguint el camí 

(compositiu) traçat per l’artista. No hi ha cap vagabundeig ni procés 

erràtic de la mirada, sinó tot el contrari, la “perspectiva” dictamina 

la direcció a seguir. 

  

Fig.239 Paisatge amb Tobies i 
l’àngel (Claude Lorrain, 1663)  

Fig.240 Paisatge amb un descans 
durant la fuga a Egipte (Claude 
Lorrain, 1661) 
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Fig.241 Paisatge amb Polifem 
(Nicolas Poussin, 1649) 

Fig.242 Paisatge amb tres homes 
(Nicolas Poussin, 1645-50) 

 

Com es pot observar, les composicions paisatgístiques 

d’ambdós artistes segueixen uns patrons esquemàtics molt similars 

que es repetiran una vegada i una altra en els seus quadres. Així ho 

explica Kenneth Clark, a partir dels paisatges de Claude Lorrain: 

“Ce modèle comprenait sur un des côtés du tableau une “coulisse” 

sombre dont l’ombre s’étendait sur le premier plan, puis un plan 

intermédiaire avec un large motif central, généralment un groupe 

d’arbres, et ensuite deux autres plans s’étageant l’un derrière 

l’autre, le dernier représentant ces lointains lumineux qui ont 

depuis longtemps fait la gloire de Claude et qu’il peignait, nous 

l’avons vu, d’après nature.”242  

 

Pel que fa a l’obra paisatgística de Nicolas Poussin, Bernard 

Lamblin s’expressa en aquesta mateixa línia: “Toujours est-il que 

ses grandes paysages héroïques font appel de façon beaucoup plus 

subtile aux ressources de l’architecture et de la géométrie. Au lieu 

de conduire directement l’oeil du spectateur vers l’horizon, ils 

l’obligeront par un jeu de lignes à franchir successivement toute 

                                                
242 CLARK, Kenneth. Art du Paysage. Op. Citat, pàg.88  
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une série de plans intermédiaires avant de parvenir au terme de son 

exploration”243.   

  

El paradigma “perspectivista” del que es serveixen tant 

Poussin com Lorrain dóna profunditat i densitat al paisatge 

occidental, propietats fins llavors inexistents en l’imaginari 

paisatgístic. El trajecte de la mirada fins a la llunyania es converteix 

en una successió de múltiples “plans” que queden enrera a mesura 

que s’avança en l’exploració del quadre. Ben al contrari dels 

“paisatges del món” on la mirada es “desplegava” lateralment cap a 

l’horitzó, en els paisatges ideals s’endinsa fins a l’interior del 

quadre seguint en moltes ocasions el curs d’un riu o bé el 

serpentejar d’un camí; motius molt recorrents en aquesta tipologia 

paisatgística que contribuiran a construir una imaginari del viatge 

cap a la llunyania. En aquest sentit, la paradoxa temporal que es 

produeix és força interessant: de les imatges d’un món 

(aparentment) atemporal244, l’única presència del temps en el 

paisatge emergeix del recorregut al que es sotmet l’ull de 

l’espectador; la temporalitat emergeix de la mobilitat de la mirada, 

en la densitat del recorregut a través del paisatge. Qüestió, que com 

veurem, tindrà pervivència en el “paisatge en moviment” del 

cinema. Abans, però, cal fer algunes parades més en el recorregut.  

 

                                                
243 LAMBLIN, Bernard. Peinture temps. Op. Citat, pàg. 391 
244 Diu Michael Jakob al voltant d’aquesta qüestió vinculada als paisatges ideals: 
“Le contrôle absolu exercé sur la végétation et la géometrie rigoureuse du plan 
d’ensemble transforment ces réalisations en un modèle intemporel de beauté 
formelle”. A: JAKOB, Michael. Paysage et temps. Gollion, Infolia éditions, 2007, 
pàg. 8    
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4.2.2. La “fixació” de la mirada mòbil: el claude-glass 
 

La mirada mòbil inherent als paisatges ideals tindrà una 

marcada influència per a les primeres onades de touristes a 

l’Anglaterra de finals del segle XVIII. Els progressos en el camp del 

transport, dels quals parlarem més endavant, afavoreixen les 

aproximacions a la natura amb l’objectiu de retrobar en el seu 

interior l’aura arcàdica que emergia de les pintures “esquemàtiques” 

i “geometritzades” de Poussin i Lorrain. Aquests viatges esdevenen 

una materialització física (o in-situ) dels viatges “virtuals” inscrits a 

l’interior dels paisatges ideals. Diu Tom Gunning, respecte aquestes 

qüestions: 

 
“By the late eighteenth century such visual schemata served not only 

as a template for landscape painting, but as a new model for viewing 

and experiencing nature, finding its clearest articulation in England in 

the concept of the ‘picturesque’. As both a new mode of aesthetic 

experience and a means of defining what constituted  a proper 

landscape, the picturesque not only served as a guide to creating and 

viewing painting, it also directed the gaze of tourist and inspired the 

ground plans of gardeners.”245 

 

No hi ha dubte que la categoria estètica del pintoresc tindrà 

una gran ascendència en l’imaginari paisatgístic de l’època, 

introduint matisos rellevants en la dialèctica estaticitat / mobilitat 

que cal prendre en consideració. El principal és la “paradoxa” que 
                                                
245 GUNNING, Tom. "Landscape and the Fantasy of Moving Pictures: Early 
Cinema’s Phantom Rides". A: HARPER, Graem i RAYNER, Jonathan (Ed.) 
Cinema and landscape. Bristol (UK) / Chicago (USA): Intellect, 2010, pàg. 34  
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es produeix en la pròpia recerca d’allò pintoresc: els turistes que 

travessen Anglaterra amb els seus carruatges es confronten a la 

natura a través d'una mirada mòbil que intenta ser “fixada” en algun 

tipus de suport per tal de (re)viure in-situ l’eternitat i la 

immutabilitat dels paisatges ideals de Lorrain i Poussin. Aquesta 

tasca de cohesió de la mobilitat i l'estaticitat paisatgística correrà a 

càrrec d'una invenció singular: el claude-glass, que com apunta el 

mateix Tom Gunning, exemplifica “the process of turning nature 

into landscape through a technology of vision.”246  

 

El funcionament del claude-glass era ben simple: un petit 

mirall de forma convexe que tintat d'un color fosc permetia a la 

persona interessada de col·locar-se d'esquena al motiu contemplat i 

tenir-lo literalment emmarcat i sintetitzat, com si es tractés d'una 

fotografia efímera. La tonalitat uniforme que pren el paisatge a 

l'interior del marc simula l'atmosfera lumínica pròpia dels quadres 

de Claude Lorrain. De fet, d'aquí deriva el nom que rebria l'aparell 

que, tal i com apunta Alain Roger, permetia “découper dans le 

“pays” des “paysages” à contour claudien”247.  

 

Tal i com indica Malcom Andrews, malgrat l'aparent 

artificialitat del procés de percepció de l'escena natural que planteja 

el claude-glass, aquest anticipa la manera en com molts de nosaltres 

percebem el paisatge avui dia248; una experiència mediatitzada per 

                                                
246 Ídem, pàg. 35 
247 ROGER, Alain. Court traité du paysage. Op. Citat, pàg.39 
248 Diu Malcom Andrews: “Gilpin's pictorial processing of the experience of 
natural scenery, extravagantly artificial as it might seem, is a version of the way 
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la qüestió dels marcs de tot tipus: el visor d'una càmera, la pantalla 

de televisió i, evidentment, la pantalla de cinema. En paral·lel, la 

singularitat del dispositiu de visió, on el paisatge es percep 

d'esquena, evidencia la necessitat d’una mirada retrospectiva per tal 

de poder recuperar en l'interior de la natura l’aura dels paisatges 

ideals; com si a les portes del segle XIX aquests ja no es poguessin 

“desplegar” davant de l'espectador. Literalment, cal projectar la 

mirada enrera, cap el passat immòbil, plantejant una nova forma de 

contemplar el paisatge. 

 

Mitjançant aquest artilugi els turistes pretenen “atrapar” sur 

nature els diferents plans paisatgístics que constituien el trajecte de 

la mirada en els paisatges ideals; com si la unió de cadascuna de les 

imatges projectades en el claude-glass pogués reproduir tant el 

recorregut físic realitzat, com el “somiat” abans d’iniciar el viatge a 

través del territori. En aquesta mateixa línia s’expressa Andrews a 

l’hora de citar une paraules de William Gilpin (creador de la 

categoria del pintoresc249) que resumeixen l'essència d'aquesta 

invenció: “A succession of high-coloured pictures is continually 

gliding before the eye. They are like the visions of the imagination; 

or the brilliant landscapes of a dream. Forms, and colours, in 

brightest array, fleet before us; and if the transient glance of a good 

                                                                                                           
many of us continue to perceive landscape, as our experience of it is increasingly 
mediated by frames of one kind or another. (...) Views of landscape through a 
window or viewfinder, captured in a Claude glass or organized as a stage set, 
suggest how persistent is the habit of framing a view of the natural world, of 
seeing it in rectangular sections.” A: ANDREWS, Malcom. Landscape and 
western art. Op. Citat, pàgs. 107-127.  
249 Veure: GILPIN, William. Tres ensayos sobre la belleza pintoresca. Madrid, 
Abada Editores, 2004. 
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composition happen to unite with them, we should give any price to 

fix, and appropiate the scene.”250  

 

A partir d’aquestes paraules de Gilpin, Tom Gunning 

sintetitza l’aportació del claude-glass al paisatgisme occidental i en 

especial a la qüestió de la mobilitat del paisatge. “Gilpin used his 

Claude Glass while travelling in a chaise, savouring not only the 

singularity of an image but its transformation.”251 És a dir, les 

imatges successives que genera aquest artilugi reprodueixen les 

metamorfosis que experimenta un paisatge a mesura que s’avança 

pel seu interior a través de l’adopció de diferents punts de vista i 

diferents distàncies. I conclou Gunning: 

 
“Not only had the Claude Glass already set up the essential mediation 

of an apparatus of viewing mediating between observer and nature, 

but the charm of picturesque gardens and the reflections captured in 

the glass derived as much from motion and changing viewpoints as 

from the contemplation of fixed compositions. (...) The fixed image 

and its contemplation still provided the privileged mode of landscape 

viewing, but the pleasures of transience, motion, variety, succession 

and, especially, mediation through an apparatus of viewing already 

played a key role.”252  

 

La recerca del pintoresc i, en especial, la utilització del 

claude-glass com a mètode d’aproximació a la natura altera la 

                                                
250 ANDREWS, Malcom. Landscape and western art. Op. Citat, pàg. 116  
251 GUNNING, Tom. "Landscape and the Fantasy of Moving Pictures: Early 
Cinema’s Phantom Rides". Op. Citat, pàg. 41 
252 Ídem.  
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dialèctica paisatgística estaticitat / mobilitat. La mirada mòbil dels 

paisatges ideals predisposa a l’espectador a assaborir la variació 

com una qualitat intrínseca al paisatge. A partir de l’eternitat i la 

immutabilitat dels paisatges ideals, els turistes es familiaritzen amb 

el plaer del canvi per tal de cultivar un gust estètic pels “paisatges 

en moviment”. El claude-glass prefigura algunes de les formes de 

visió que anticiparan l’aparició del cinema i que tindran gran 

repercussió en l’imaginari paisatgístic del segle XIX, tal i com 

conclou Tom Gunning: “Throughout the nineteenth century, 

fascination in the mobile view of landscape gave rise to new 

technologies of motion pictures and mobile viewpoints, 

transforming the picturesque model by radicalizing its implication 

of motion and penetration”253. 

 

4.3. Noves tècniques, nous paisatges 
 

El massiu (re)descobriment del “camp” que es produeix al 

llarg dels segles XVIII i XIX, juntament amb la proliferació i 

millora dels sistemes de comunicació a Europa i la popularització 

de mitjans de transport terrestres, com el carruatge i sobretot el tren, 

transformen el mode de contemplar el món. Progressivament es 

trenca la dialèctica fundacional ciutat / camp de forma que la natura 

deixa de ser aquell “altre” desconegut al que cal descobrir per 

convertir-se en un “conegut” al que admirar. En aquest procés, la 

“geometrització” del territori, latent en els paisatges ideals de 

Lorrain i Poussin, tindrà un paper fonamental. La màxima expressió 

                                                
253 Ídem. 
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d’aquesta mirada racional al món serà la línia recta pròpia dels 

“camins de ferro” i de les carreteres en procés de construcció. Amb 

ells, neix una nova visió de la natura que alterarà de forma 

definitiva la dialèctica paisatgística estaticitat / mobilitat. Marc 

Desportes en dibuixa les claus: 
 

“La route traverse les pays; sa construction s'accompagne de la 

destruction des anciennes murailles; peu importe ce qui s'offre à la 

vue, l'essentiel réside dans l'effet de mouvement et de succession. 

C'est ce que dit Walpole quant il écrit: “Voyez comme la surface de 

notre pays est devenue riche, gaie, pittoresque. La démolition des 

murailles laissant à découvert tous les plans, on voyage partout à 

travers une succession de tableaux; et là même où il se trouve des 

défauts de goût dans la composition, le coup d'oeil général est 

toujours embelli par la variété.” En un sens, l'expérience de la route 

est porteuse d'un nouveau paysage.”254  
 

Aquest “nou paisatge” del que parla Marc Desportes on les 

variacions i els moviments s'imposen a qualsevol lògica associativa 

i compositiva s'allunya per complet del dispositiu mòbil dels 

“paisatges del món”. Amb l'aparició i proliferació de les carreteres i 

més endavant de les línies de ferrocarril, el procés de contemplació 

del territori es produeix a partir d'una lògica sensorial i intuïtiva i no 

pas racional, tal i com remarca el propi Desportes:  
 

“Le mode d'association selon lequel le voyageur passe d'un premier 

objet à un second est autre que celui qu'impose la logique d'une 

                                                
254 DESPORTES, Marc. Paysages en mouvement: transports et perception de 
l'espace, XVIIIe-XXe siècle. Paris, Gallimard, 2007, pàg. 73 
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composition picturale, intimement lié qu'il est au mouvement de la 

voiture. (…) la vision est associée à ce mouvement; c'est grâce à cette 

information que l'oeil apprend à percevoir les distances, à suivre un 

contour, à appréhender une forme, et qu'une sorte de continuité 

s'instaure entre le mouvoir et le voir.”255 

 

El binomi, o potser millor dit, l'interval entre mouvoir/voir 

(moure/veure) que planteja Marc Desportes més que un simple joc 

lèxic es revel·la com un pensament de certa profunditat pels nostres 

interessos investigadors. Si l'acció de “veure” estava vinculada a la 

presa de consciència d'una determinada distància (propera o 

llunyana) a partir de la qual observar el territori, l'acció de “moure” 

transformarà aquesta noció de distanciament. Els viatgers de l'època 

abandonen el paradigma perspectivista clàssic de contemplar el 

paisatge des d'un punt de vista privilegiat i mica en mica 

l'aprehenen com un procés de transformació continu, on serà el 

propi moviment qui els acabarà revel·lant la verdadera distància a la 

qual es confronten. La successió d'elements paisatgístics observats 

al llarg del desplaçament adquireix una rellevància pel viatger, no 

per l'entrellaçament i l'associació que n'efectua, sinó per l'acció de 

de fer sensible als ulls l'espai que el rodeja en la seva espessor i 

profunditat. Aquesta mirada mòbil emergent fa visible quelcom que 

l'ull estàtic era incapaç de reproduir: la densitat temporal del 

paisatge.  

  

La conseqüència més immediata de tot plegat és que la vista 

s'allunya cada vegada més de qualsevol temptació ordenadora per 
                                                
255 Ídem, pàg. 80 
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tal de deixar-se endur pel simple joc de la metamorfosi de les 

formes. El gaudi de l'espectador no es produeix per la visió del món 

lligada al paisatge que es contempla sinó que el paisatge en 

moviment esdevé un plaer en sí mateix. No hi ha dubte que el 

paisatgisme occidental pren un rumb alternatiu al plantejat per la 

pintura de l'època i trenca amb els paradigmes pre-existents. El 

paisatge es converteix en un espectacle dinàmic que anticipa o bé 

prefigura el que anys més tard serà l'aparició del diorama, els 

precedents del qual neixen amb la popularització d'aquesta mirada 

mòbil del viatger. Ens referim principalment a dues invencions de 

mitjans i finals del segle XVIII respectivament: els anomenats 

“Espectacles de decoració” de Jean Nicolas Servandoni i 

l'Eidophusikon de Philippe-Jacques Loutherbourg. 

 

“Els Espectacles de Servandoni" consistien en un escenari 

teatral on el decorat esdevenia el principal centre d'atenció per la 

seva acurada il·luminació i el seu canvi continu. Stephan 

Oettermann cita unes paraules de Christel Heybrock que són 

francament revel·ladores per tal de comprendre el funcionament 

d'aquest dispositiu:  

 
“Observers were meant to respond with their eyes; they were to be 

transported into a world that could be penetrated  and understood 

solely with the eye, that had its own language and made demands on 

their understanding comparable on another level to those of 

painting”. I afegeix Oettermann: “What Servandoni most likely had 
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in mind was the “theater without actors” later achieved by 

Loutherbourg, in which human actors became superflous.”256 

 

La dramatúrgia o la pròpia història narrada esdevenen un 

pretext per representar i posar en moviment els decorats, produint-

se un fet poc habitual en la història del paisatgisme occidental: els 

fons, malgrat estar en una llunyania, adquireixen més rellevància 

que el primer terme. El moviment inverteix la tradicional relació 

entre figura i fons convertint aquest últim en el vertader centre 

d'atenció. Tal i com succeirà amb els diorames, en el cas dels 

"Espectacles de Servandoni" el paisatge serà un dels motius més 

representats, consolidant així la mirada mòbil al paisatge nascuda a 

mitjans del segle XVIII. Tot i així, el treball perspectivista que 

realitza Servandoni, vinculat directament al realisme de la tradició 

barroca, l’allunya notablement de la visió mòbil del tren pel fet que 

els seus espectacles seran encara molt deutors de l’imaginari teatral. 

 

L'Eidophusikon del pintor Philippe-Jacques Loutherbourg, 

el qual manté també una correspondència amb l'escenari barroc, 

reprèn la idea d'un teatre que imita la natura, evitant la presència 

d'actors o bé figurants (fig.243). De fet, en l'interior d'aquest 

escenari de dimensions reduïdes la natura adquireix una autonomia 

completa desenvolupant-se sota múltiples condicions lumíniques 

que no solament reproduiran l'avenç del dia sinó també situacions 

                                                
256 OETTERMANN, Stephan. The Panorama. History of a Mass Medium. New 
York, Zone books, 1997, pàg. 70 
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pròpies de la categoria del sublim257, molt present en l'imaginari 

paisatgístic de l'època. El mateix Loutherbourg, en moltes de les 

seves pintures (figs.244-245), treballarà motius sublims com la 

tempesta, el naufragi, el foc, la batalla naval o bé el mar 

enfurismat...  

 

 
Fig.243 Una vista de l’Eidophusikon de 
Loutherbourg (1782). Edward F. Burney 

 

 

 

Fig.244 Mar tempestuós 
(Philippe Loutherbourg, 1766) 

Fig.245 Coalbrookdale de nit 
(Philippe Loutherbourg, 1801) 

 
                                                
257 L’eidophusikon, com el panorama, estableix un estret lligam amb la categoria 
del sublim com si tot intent de desbordament dels cànons paisatgístics, a la 
recerca del “paisatge total”, passés per la via de la sublimitud. De fet, les 
intencions de Loutherbourg de representar el “paisatge total” a través de 
l’Eidophusikon es certifiquen per la introducció, per primera vegada en l'escena 
paisatgística, de l'imaginari sonor de la pluja i del vent, anticipant gairebé dos 
segles un dels aspectes fonamentals del paisatge cinematogràfic: la seva 
audibilitat. 
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Curiosament, seran de nou els núvols (reivindicant-se un cop 

més com un dels motius centrals de la història del paisatge 

occidental) els que adquiriran una especial rellevància en el sí del 

dispositiu de visió de l’Eidophusikon. Aquesta vegada, però, no serà 

la seva morfologia (amorfa) la que atreurà l’atenció de l’espectador, 

sinó la seva mobilitat. Diu Oettermann: 

  
“The clouds, painted in semitransparent color, moved past in a most 

natural manner; they were illuminated somewhat from the front, but 

more from the back by Argand lamps of some sort. The canvas on 

which they were painted was pulled across the stage diagonally by 

means of a winch. The clouds thus appeared first very low on the 

horizon and then rose, moving sometimes faster and sometimes more 

slowly, just as if they were being driven by the morning breeze...”258    

 

Els dispositius de Servandoni i Loutherbourg evidencien que 

la variació (tant formal com lumínica) s’ha convertit en una de les 

propietats del paisatge occidental de finals del XVIII gràcies a la 

popularització dels transports. Prova d’això serà el naixement del 

diorama en el 1822 de les mans de Louis J.M. Daguerre el qual 

introduirà la qüestió de la variació en el sí de la la mirada contínua 

del panorama, mancada de “veracitat”, tal com apunta Stephan 

Oettermann: 

  
“Early on, the static quality of the large panoramas was criticized as 

detracting from their realism; the greater the illusion a panorama 

created, the more the lack of all life and motion was felt to mar its 
                                                
258 OETTERMANN, Stephan. The Panorama. History of a Mass Medium. Op. 
Citat, pàg. 73 
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perfection. The flaw was so disturbing that suggestions were 

repeatedly made to panorama artist to omit human figures and 

animals from the landscape altogether, or at the very least to place 

none in the foreground. Their immobility always seemed unnatural 

and tended to spoil the effect.”259  

 

El més rellevant tant del diorama com de les formes de visió 

que el van precedir és que plantegen la contemplació del paisatge 

com un simple plaer pels ulls. Tot allò que s'ofereix a la vista, tant 

de forma fugaç com contínua, es presenta com un estímul visual que 

“atrapa” la mirada. La velocitat i el moviment dels transports 

afavoreixen una situació de hiperestimulació paisatgística, 

anticipant així el que serà una de les principals característiques de la 

modernitat. En certa manera, la mirada des del tren que apareix al 

segle XIX transforma la natura en el que uns anys després serà 

l'experiència del paisatge urbà, gràcies a aquesta combinació de 

múltiples perspectives espacio-temporals260.  

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
259 Ídem, pàg. 70 
260 En aquest sentit, el "pintor de vida moderna" de Charles Baudelaire és el 
paradigma d'aquesta mirada artística atreta per la velocitat, el moviment i el canvi 
presents en la ciutat. Veure: BAUDELAIRE, Charles. El pintor de la vida 
moderna. Murcia, Colección de Arquitectura, 2004.  
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4.3.1. L'enèsima “revolució” de la finestra 
 

El creixent desenvolupament dels mitjans de transport 

afavoriran la construcció d'un imaginari del “paisatge en moviment” 

a través de la mediació de la “finestra”. Si en el segle XVI les 

finestres en la pintura ens mostraven el camí cap a la llunyania, en 

el XIX ho faran cap a la mobilitat. La finestra del tren es converteix 

en el paradigma més rellevant d'aquesta nova visió paisatgística 

basada en l'“enquadrament” del moviment exterior des d'un espai 

interior. Amb la instauració del que podríem anomenar la “mirada 

ferroviària”, es culmina un trajecte emprès amb el claude-glass i 

que es perllongarà en diferents camins amb l’aparició del cotxe o bé 

de l’avió. Es confirma així la tesi de Marc Desportes261 que els 

progressos tecnològics determinen l'aparició de nous paisatges pel 

fet de transformar la cultura visual existent. Una idea similar a la 

que apunta Tom Gunning:  

 
“ ‘The railroad creates a new landscape’. For detail it substituted 

variety and transformation, the pleasures of speed and rapid 

succession replaced contemplation. Schivelbusch dubs this new mode 

of viewing landscapes ‘panoramic perception’. Seated unmoving in 

her upholstered seat watching the landscape roll by trough the glass 

window of her compartment, the train observer simultaneously 

seemed physically immobilized, but perceptually mobile. Thus as 

Schivelbusch describes it, ‘Panoramic perception, in contrast to 
                                                
261 “Une technique de transport impose en effet au voyageur des façons de faire, 
de sentir, de se repérer. Chaque grande technique de transport modèle donc une 
approche originale de l’espace traversé, chaque grande technique porte en soi un 
‘paysage’ ”. Veure: DESPORTES, Marc. Paysages en mouvement: transports et 
perception de l'espace, XVIIIe-XXe siècle. Op. Citat, pàg. 8  
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traditional perception, no longer belongs to the same space as the 

perceived objects: the traveler sees the objects, landscapes, etc. 

‘through’ the apparatus which moves him trough the world’.”262 
 

En aquest sentit, la “mirada ferroviària” no incideix 

directament en la dialèctica paisatgística estaticitat / mobilitat sinó 

que ho fa en la resta de dialèctiques. La visió des del tren crea una 

mena d’alternança entre: allò proper i allò llunyà, el detall i el 

conjunt, la taca i la figura, la forma i la no-forma... Aquesta 

possibilitat de percebre en la continuïtat els extrems de les 

dialèctiques paisatgístiques trenca amb la tradició pictòrica que fins 

llavors s'havia construit en l'interval entre els extrems de cadascuna 

d'elles. El tren instaura una mirada a la natura on els pols estètics 

han deixat de “lluitar” per conviure en un mateix quadre on el 

“paisatge-panoràmic” i el “paisatge-esboç”, les dues grans formes 

de representació del paisatge que travessen el segle XIX de principi 

a fi, s’uneixen en una línia de temps donant peu a una petita 

“revolució” paisatgística. Lynne Kirby ho sintetitza així: “What 

takes place from around 1810 to 1840 is an uprooting of vision 

from the stable and fixed relations incarned in the camera 

obscura... In a sense, what occurs is a new valuation of visual 

experience; it is given an unprecedented mobility and 

exchangeability, abstracted from any founding site or referent.”263  

 

                                                
262 GUNNING, Tom. "Landscape and the Fantasy of Moving Pictures: Early 
Cinema’s Phantom Rides". Op. Citat, pàg. 41 
263 KIRBY, Lynne. Parallel Tracks. The Railroad and Silent Cinema. Durham, 
Duke university Press, 1997, pàg. 45 
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El caràcter “revolucionari” de la “mirada ferroviària” no 

acaba aquí. En ella trobem també un rastre o bé una prefiguració del 

muntatge cinematogràfic i més concretament del découpage del 

paisatge. La ràpida successió d’escenes i punts de vista diferents a 

través del marc de la finestra contribueixen a que el 

passatger/espectador estableixi una nova relació amb la realitat 

exterior que contempla. La juxtaposició dels “fotogrames” que 

circulen davant seu el distancien de l’espai observat i el porten a 

teixir una nova realitat. Aquest mecanisme, tal i com apunta de nou 

Lynne Kirby, serà la base de l’imaginari cinematogràfic del 

classicisme i, per extensió, del seu mètode de muntatge: “The train, 

and the cinema as well, thus contribute to the detachment or 

dissociation of the subject from the space of perception- what might 

be termed a despatialization of subjectivity effected by modern 

technology... The classical cinema, though a regularization of 

vision and the subject’s relation to the screen, reasserts and 

institutionalizes the despatialization of subjectivity.”264             

 

Més enllà d’aquesta qüestió, hi ha dos aspectes fonamentals 

que caracteritzen la mirada mòbil a través de la finestra del tren que 

són interessants explorar i que tenen una correspondència amb la 

noció de découpage paisatgístic: la variació i el detall. Respecte el 

primer, el viatger de tren, immòbil com l'espectador de cinema, veu 

desfilar davant seu les variacions paisatgístiques que esdevindran 

l'essència del vertader espectacle cinètic al que es confronta. En ell, 

els elements s'entrellacen per sí sols donant peu a una dissolució de 

                                                
264 Ídem, pàg. 46 
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les formes, una uniformització dels colors; en definitiva, una 

abstracció d'una part del quadre paisatgístic. Únicament la línia de 

l'horitzó, el perfil d'unes muntanyes o una població en la llunyania 

exerceixen de fonaments per estructurar els quadres i, sobretot, la 

continuïtat de la mirada. En certa manera, les representacions de 

Servandoni o l'Eidophusikon de Loutherbourg prenen un caràcter 

abstracte a causa de l'acceleració i la velocitat en les variacions.  

 

No és casual que la consolidació d'aquesta “mirada 

ferroviària” tingui una marcada interferència en la pintura 

paisatgística i la seva deriva cap a l'abstracció, tal i com succeirà en 

el cas de J.M.W. Turner i una obra que té precisament en la 

locomotora, el seu motiu central (fig.246).  

 

 
Fig.246 Rain, Steam and Speed – The Great 
Western Railway (J.M.W. Turner, 1844) 

 

És precisament a partir d’aquesta pintura de Turner que 

Michael Jakob posa de relleu el canvi de paradigma lligat a la nova 

mirada paisatgística instaurada pel tren. Diu així Jakob:  
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“Le peintre qui a fait lui-même l'expérience physique du voyage dans 

le train et de ses répercussions sur la vue illustre à la fois la 

transformation du territoire et celle de la perception visuelle soumise 

aux effets de l'accélération. L'imprécision calculée du trait 

correspond chez Turner à la vitesse même. Le peintre remplace de ce 

fait la perspective centrale et aérienne par la nouvelle perspective 

temporelle. Le vertige de la vitesse déstabilise l'image dans son 

ensemble: du premier plan à l'horizon tout oscille et vibre, tout est en 

mouvement. D'un coup, tout ce que le genre paysage avait composé 

pendant des siècles se réduit à la pure abstraction académique, n'est 

plus qu'une belle image privée de vie.”265  

 

En paral·lel a aquesta abstracció paisatgística, el plaer del 

viatger es completa amb la possibilitat d'“atrapar” un detall d'aquí i 

d'allà, en el procés d'aparéixer i desaparéixer fugaçment, produint 

una mena de collage mòbil que entronca més aviat amb les futures 

visions vanguardistes del segle XX. La “contemplació” paisatgística 

esdevé un joc d'atrapar els motius, més que no pas recomposar-los 

en un determinat ordre. L'instant, tal i com succeeix amb la 

fotografia que es desenvolupa en paral·lel al tren, adquireix la 

categoria d'absolut.  

 

 La “mirada ferroviària” i la mirada fotogràfica al paisatge 

tenen un lligam molt directe no solament pel que fa a la 

instantaneïtat sinó també pel paper que juga la imaginació, en 

ambdós casos, a l’hora de reconstruir la quantitat de “buits” que 

emergeixen fruit d'una contemplació fugaç. Les paraules de 

Desportes sintetitzen aquests plantejaments:  
                                                
265 JAKOB, Michael. Paysage et temps. Op. Citat, pàg. 23 
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“Le panorama ferroviaire procure donc une vision qui, dans une 

translation mécanique continue, associe grandes variations et détails 

fugitifs. C'est là un mode inédit de découverte spatiale. La mobilité 

des choses, leur fugacité sont non pas des défauts, mais les traits 

constitutifs de ce nouveau mode d'appréhension. Certains éléments 

du voyage ferroviaire n'ont d'ailleurs d'existence que par et dans le 

mouvement. (…) C'est un mouvement, un jeu de disparition et 

d'apparition dont rien en peut rendre compte si ce n'est son 

expérience directe.”266  

 

Aquelles imatges de la natura que el pintoresc havia 

popularitzat es difuminen amb el moviment del tren. La superfície 

visible que el viatger sempre havia reconegut, de cop i volta, es 

converteix en enigmàtica i misteriosa. Les certeses racionalistes o la 

visió plana i unívoca de la realitat s'esfondra a partir d'aquest 

dinamisme en la mirada que fa visible una mena de palpitació de la 

natura, la seva bellesa en acció. A la recerca de l'estabilitat i 

l'eternitat del paisatge ideal, el viatger de mitjans del XIX es topa 

amb el seu revers; es perd el racionalisme per donar lloc al 

cinetisme on l’experimentació de la mobilitat a través del paisatge 

adquireix més rellevància que el propi paisatge.  

 

Tom Gunning recorre també al quadre de Turner Rain, 

Steam and Speed per reflexionar sobre aquesta qüestió:  
 

                                                
266 DESPORTES, Marc. Paysages en mouvement: transports et perception de 
l'espace, XVIIIe-XXe siècle. Op. Citat, pàg. 149  
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“A desire for modes of representation intended to reproduce not 

simply a landscape, but the full sensual experience of being there, 

often employing sensual supplements (late panoramas added 

simulations of breezes, smells and kinesthetic experiences such as the 

pitching of a boat). But the pursuit of direct experience need to take 

such a literal path in its final manifestation. In preparing for perhaps 

the greatest nineteenth-century painting of the new technology of the 

locomotive, Turner’s 1843 ‘Rain, Steam, Speed’, the artist reportedly 

stuck his head out a train window during torrential downpour for 

some nine minutes, then sat soaked in streaming water, 

contemplating his experience with closed eyes for another quarter of 

an hour. A similar story is told about Turner being lashed to a ship’s 

mast during a storm. Whether the artist directly experienced 

seasickness beforehand or the observer felt nauseous as a result, the 

forms of aesthetic experience were reaching for a new identification 

with bodily sensation.”267 

 

Significativament, el diorama perdrà popularitat a mesura 

que es consolidin les línies ferroviàries. L’atracció pel “paisatge en 

moviment”, present des de "Els Espectacles de Servandoni" i 

l’Eidophusikon de Loutherbourg, dóna un pas més enllà a partir del 

tren. No és casual, doncs, que aquest faci acte de presència en la 

gènesi del cinema, com si es tractés d’un canvi de relleu en la 

història del paisatge. 

 

 

 

                                                
267 GUNNING, Tom. "Landscape and the Fantasy of Moving Pictures: Early 
Cinema’s Phantom Rides". Op. Citat, pàg. 48 
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4.3.2. La “mirada ferroviària” es trasllada al cinema 
 

Les relacions del binomi cinema-tren han estat analitzades i 

teoritzades múltiples vegades al llarg de la història del cinema268. 

L’esmentada Lynne Kirby és possiblement una de les teòriques que 

millor s’ha apropat a aquesta qüestió, dibuixant les 

correspondències que s’estableixen entre ambdues “màquines de 

visió”. Kirby ho sintetitza així:  

 
“Some would see the cinema’s interest in the train as that of the 

double: the cinema finds an apt metaphor in the train, in its framed, 

moving image, its construction of a journey as an optical experience, 

the radical juxtaposition of different places, the “annihilation of space 

and time”. As a machine of vision and an instrument for conquering 

space and time, the train is a mechanical double for the cinema and 

for the transport of the spectator into fiction, fantasy, and dream. (...) 

Like film’s illusion of movement, the experience of the railroad is 

based on a fundamental paradox: simultaneous motion and stillness. 

In both cases, passengers sit still as they rush through space and time, 

whether physically and visually, as on the train, or merely visually, as 

in the cinema. The train would then be cinema’s mirror image in the 

sequential unfolding of a chain of essentially still images and the 

                                                
268 Jacques Aumont és un dels teòrics que més ha profunditat en aquestes 
relacions cinema-tren, convertint-ho en una de les claus del que ell anomena “ull 
mòbil” o “mobilització de la mirada” que esdevindran un dels eixos principals de 
les relacions entre cinema i pintura. Diu Aumont: “El ferrocarril, o más bien las 
máquinas móviles asociadas a él –el vagón, la locomotora- han modelado 
también el imaginario, y la cámara, en algunos aspectos, no está tan lejos de la 
locomotora: mecánicas metálicas, típicas del imaginario ingeniero del siglo y 
basadas además una y otra en la transformación de un movimiento circular en 
movimiento longitudinal, de un movimiento in situ en un desplazamiento (ya no 
hay órganos rotativos en las cámaras de vídeo, contemporáneas de los cohetes 
espaciales)”. A: AUMONT, Jacques. El ojo interminable. Op. Citat, pàgs. 36-37  
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rapid shifts of point of view that the train and cinema experiences 

entail.”269 

 

 Un fet que certifica que la “mirada ferroviària” va ser 

incorporada de forma natural pel cinema és l’existència en el sí dels 

primers catàlegs cinematogràfics d’una categoria tant particular 

com les Railroad views, també denominades Phantom Rides270 

(figs.246-249). Es tracta del que podríem anomenar un “sub-

gènere” cinematogràfic dels orígens que formaria part del gènere 

major dels travelogues, un dels que precisament gaudiria de més 

popularitat durant l’era pre-nickelodeon, tal i com vèiem en el 

capítol "La llunyania: gènesi de(s) paisatge(s)". S’englobarien a 

l’interior del travelogue categories tals com les Travel views, Scenic 

views, Marine Views, Story Views o bé General views271 establint 

una mena de continuïtat amb el gènere paisatgístic que els 

panorames i diorames, uns anys abans, havien convertit en un dels 

espectacles centrals de les societats modernes. 

 

                                                
269 KIRBY, Lynne. Op. Citat, pàg. 2  
270 Segons Tom Gunning el sub-gènere rep aquest nom com “a term richly 
evoking the uncanny effect of ghostly movement that I feel was central to their 
popularity”. A: GUNNING, Tom. "Landscape and the Fantasy of Moving 
Pictures: Early Cinema’s Phantom Rides". Op. Citat, Pàg. 55 
271 És significatiu el fet que aquests primers “gèneres cinematogràfics” no es 
definien únicament a partir de la història que narraven sinó que en molts casos el 
punt de vista de la càmera o bé el motiu pròpiament retratat eren els elements que 
permetien definir-los. Els espais, el temps o bé els cossos de la gent eren 
l’essència d’aquelles primeres imatges. No hi havia una voluntat de crear una 
significació a partir d’allò filmat, sinó que les coses existien i es percebien per sí 
mateixes i així es manifestava en la manera de definir-les. 



 

246 

  

  
Figs.246-249 Fragments d’un Phantom Ride en direcció Barnstaple (Regne 
Unit, 1898) 

 

A diferència d’aquestes categories, clarament deudores de la 

fotografia i del creixent fenomen del turisme, les  Railroad views i 

els Phantom Rides gaudiran de gran popularitat des del 1896 al 

1907 pel sorprenent i innovador punt de vista que pren l’espectador 

i que revoluciona la tradició paisatgística existent. En ambdós 

casos, la càmera, ubicada al capdavant de la locomotora, ens mostra 

el continu desplegament del paisatge en la seva profunditat i 

fugacitat, oferint-nos el que és, segons Jacques Rittaud-Hutinet272, 

la primera mirada subjectiva en la història del cinema: la mirada del 

tren. A través d’aquest dispositiu s’abandona la mirada lateral o bé 

panoràmica a través de la finestra del tren per tal d’oferir-nos una 

                                                
272 Veure: RITTAUD-HUTINET, Jacques. Le cinéma des origines: les frères 
Lumière et leurs opérateurs. Op. Citat, pàgs. 181-182    
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visió que alterarà la relació entre l’espectador i l’espai 

“contemplat”, o millor dit, l’espai “experimentat”.       

 

L’operador dels Lumière, Félix Mesguich, serà un dels 

primers en explotar (i reflexionar) de forma continuada aquesta 

mobilitat de la càmera que es converteix en el propi tren, en el seu 

moviment i la seva velocitat. Jacques Rittaud-Hutinet apunta el 

següent a partir de les paraules de Mesguich:  

 
“Une volibilité tout à fait nouvelle gagne son commentaire, trahissant 

une émotion inoubliée trente ans après: “Dans leurs soudains 

changements, les décors rapides et pressés sont comme des images 

coloriées. À peine ai-je le temps d’admirer un site, que Saint-Raphaël 

fuit sous un ciel éclatant. La locomotive galope, rugit sous un ciel 

éclatant”. Eclatant. Seul ce mot, qu’il répète souvent, paraît pouvoir 

exprimer ce que cette nouvelle expérience lui fait vivre: une manière 

d’effraction, une plongée dans toutes les dimensions d’une 

perspective vertigineuse. (...) Le registre qu’il emploie se transpose, 

s’adresse à l’évidence à son appareil. Une subjectivité de la caméra 

qui inclut en elle, avec force, la subjectivité du cameraman. C’est 

bien, je crois, ce qu’inconsciemment Mesguich cherche à nous dire. 

Filmer le mouvement même de la caméra, être un peu cette caméra, 

lui procurent une émotion singulière. Une logique exploratoire 

totalement et radicalement différente de celle du voyageur, du 

touriste, est à l’oeuvre: filmer, c’est voir autrement, c’est 

probablement aussi être autrement. Être ce train, ou le moteur du 

mouvement. C’est le remplacer au point de se confondre avec 

l’illusion elle-même. Nous retrouvons ici cette fascination de l’image 

animée; non plus dirigée vers le spectateur, mais, cette fois, vers le 

cinéaste. La caméra semble connaître, avec celui qui la dirige, une 
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liberté jouant de son propre mouvement. Une joie qui, pour la 

première fois, fait parler Mesguich dans le droit fil de sa sensibilité. 

Avec, certes, l’exaltation d’être, même en pleine illusion, le 

possesseur démiurgique, le corps, la matière de ce qu’il voit, de ce 

qu’il filme...”273 

 

L’experiència viscuda i descrita per Mesguich té una 

correspondència directa amb la de J.M.W. Turner a l’hora de 

concebre el quadre Rain, Steam and Speed; com si les imatges 

filmades pel primer dialoguessin amb la pintura del segon gràcies a 

l’esperit compartit d’experimentar l’“èxtasi” del moviment a través 

del paisatge. Ambdós autors a través de les seves imatges posen 

sobre la taula d’una banda, la qüestió del “plaer” latent en la mirada 

mòbil, i de l’altra, la inversió definitiva de paradigma paisatgístic. 

La contemplació racional en la llunyania ha donat pas a la sensació 

en la proximitat. En aquest sentit, diu Marc Desportes: “Il y a une 

certaine folie dans l’acte de voir, puisque voir, c’est a-voir à 

distance et se contenter de cette possession dé-matérialisée. La 

nouvelle route participe à cette folie: en facilitant le mouvement, 

elle incite le voyageur à s’enfermer dans une pure exploration 

visuelle et à en jouir pleinement.”274 

 

En aquest procés de “bogeria” associat a la mirada mòbil, el 

pas de la lateralitat a la profunditat hi juga un paper fonamental. La 

simbiosi entre el cinema i el tren, present en aquests “sub-gèneres” 

dels orígens, fa “esclatar” l’horitzontalitat del paisatge per fer-ne 
                                                
273 RITTAUD-HUTINET, Jacques. Le cinéma des origines: les frères Lumière et 
leurs opérateurs. Op. Citat, pàgs. 182-183 
274 DESPORTES, Marc. Op. Citat, pàg. 82 
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emergir la profunditat. El gest de Mesguich culmina 

l’“endinsament” en el paisatge que proposaven les pintures de 

Lorrain i Poussin fins el punt que els rius i camins serpentejants que 

creuaven els paisatges d’ambdós pintors són substituïts per la 

sinuositat i la perspectiva de les vies de tren, les noves guies de la 

mirada mòbil de l’espectador del segle XX (figs. 250-253). Així, si 

en els “paisatges del món” de la pintura occidental podíem trobar 

una mena de prefiguració del travelling lateral cinematogràfic, en el 

cas dels paisatges ideals en trobem una del travelling frontal o en 

avenç. Dues formes de la mobilitat del paisatge que sobreviuran en 

l’imaginari paisatgístic occidental i que reapareixeran per diferents 

vies en la gènesi del cinema. 

 

 

  
Fig.250 Fragment d’un 
“Phantom Ride” en direcció 
Ilfracombe, Regne Unit. (1898) 

Fig.251 Paisatge pastoral (1638), 
Claude Lorrain. 
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Fig.252 Fragment d’un 
“Phantom Ride” en direcció 
Ilfracombe, Regne Unit (1898). 

Fig.253 Paisatge amb Diògenes 
(1647), Nicolas Poussin. 

 

A través d'aquestes correspondències s'observa com, des 

dels seu orígens, el cinema dialoga, a la vegada que participa, de la 

tradició de la mobilitat que recorre el paisatgisme. Tom Gunning 

dibuixa i sintetitza de forma ben clara el trajecte que s’havia emprès 

segles abans: 

 
“Early films, shot by cameras mounted on the fronts of locomotives 

tracking into famous landscapes, violated the barrier that defines 

contemplative beauty. As opposed to the carefully framed, distanced 

and static picture offered by Claudean Ideal Landscape, early 

landscape films actually moved into the landscape via technology. 

Not only do the tracks travel into the frame, but the camera that rides 

upon them as well, transporting the viewer as an ersatz passenger, 

rather than framing a view for a transfixed and immobilized viewer. 

In doing so these films make explicit a fantasy of penetration and 

visual voyage implied in the Claudean model. (...) But to literalize 

and actually achieve such transit –indeed  to industrialize it, as in 
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early train films- involves and extreme transformation in the 

landscape tradition.”275   

 

4.3.3. El cas singular dels Hale’s Tours, pur “cinema 

d’atraccions”  
 

La “fantasia” de penetrar i explorar un paisatge, no solament 

present en les pintures de Lorrain i Poussin sinó també en els 

dispositius de Servandoni i Loutherbourg, es durà a l’extrem a 

través dels Hale’s Tours276; una evolució dels Railroad views i els 

Phantom Rides, per la qual les imatges cinematogràfiques 

emergiran directament de l’interior d’un vagó de tren. Aquest, 

literalment, es converteix en una sala de cinema portant al límit la 

identificació i hibridació entre els dos dispositius de visió: el tren i 

el cinema. Tom Gunning els descriu així:  

 
“In Hale’s Tours the audience was seated in a mock-up of a train car, 

complete with sound effects of the clickety-clack of the wheels 

running over the rails and the hiss of the air brakes, as they watched 

the films projected in the front of the car, narrated by lecturers 

dressed as train conductors. These theatres were briefly very popular, 

and films taken from the front of trains are often referred to as Hale’s 

Tours Films, somewhat anachronistically, since the genre had been in 

                                                
275 GUNNING, Tom. Op. Citat, pàgs. 36-37 
276 Per a més informació sobre els Hale’s Tours veure: MUSSER, Charles. 
"Travel genre in 1903-1904". A: ELSAESSER, Thomas (Ed.). Early Cinema: 
space, frame, narrative. Londres, BFI Publishing, 1990, pàgs. 47-59   
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existence for nearly a decade before George C. Hale introduced his 

specialized theatres.”277    

 

Malgrat que el període de popularització fos molt breu 

(1905-1907), el dispositiu dels Hale’s Tours (fig.254) té un especial 

significació per la capacitat d’articular, millor que cap altre, la 

identificació entre la “mirada ferroviària” i la “mirada mòbil” 

pròpia del cinema, o el que és el mateix: sintetitza en una “invenció 

tècnica” la conversió del viatger en espectador de cinema i 

l'espectador de cinema en viatger, en un doble moviment que pauta 

el canvi de segle. En aquest aspecte revel·lador a l’hora de 

qüestionar el model de visió i d’aproximació a la realitat trobem una 

interessant correspondència amb un dels paisatges més enigmàtics 

de René Magritte (fig. 255).  

 

 

 

 
 

Fig.254 Interior d’un Hale’s Tours 
(Londres, 1906) 

Fig.255 La Condition Humaine 
(René Magritte, 1933)  

 

                                                
277 GUNNING, Tom. Op. Citat, pàg. 57 
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Magritte, en un interessant procés de mise en abyme de la 

mirada, posa literalment sobre la tela del quadre, l’afirmació 

d’Alain Roger sobre la capacitat de la finestra, en la tradició 

paisatgística occidental, de convertir la natura en paisatge a través 

del seu emmarcament. De la mateixa manera que la pintura de 

Magritte evidencia el deute de la pintura de paisatges amb motiu de 

la finestra; en els Hale’s Tours es posa de manifest (in-situ) la 

identificació entre la finestra del tren i la pantalla de cinema 

evidenciant el deute existent del segon amb el primer. Un deute del 

que precisament parla Raymond Bellour: “Le cinéma n'aura ainsi 

jamais cessé de réfracter ce qu'il doit aux moyens de transport qui 

le précèdent et l'accompagnent et dont il a cherché à intégrer les 

effets de réalité comme de virtualité pour mieux saisir les siens.”278  

 

Els espectadors dels Hale’s Tours no “pugen al tren” a la 

recerca d’un gran relat d’aventures sinó a la recerca d’experimentar 

el moviment a través del paisatge des de la immobilitat. Viure, en la 

pròpia pell, l’experiència relatada per Mesguich, continguda en la 

pintura de Turner. En aquest sentit, el cinema dels orígens (i en 

especial els Hale’s Tours) està més a prop del dispositiu visual de la 

pintura clàssica de paisatge que no pas del dispositiu teatral. El 

paisatge en moviment, desplegant-se davant de l’espectador per 

mostrar-se en sí mateix en tota la seva densitat i variació permanent, 

esdevé un cas paradigmàtic del que Tom Gunning defineix com a 

Cinema of Attractions.  

                                                
278 BELLOUR, Raymond. Le corps du cinéma. Paris, P.O.L. Éditeur, 2009, 
pàg.43 
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“To summarise, the cinema of attractions directly solicits spectator 

attention, inciting visual curiosity, and supplying pleasure through an 

exciting spectacle –a unique event, whether fictional or documentary, 

that is of interest in itself. The attraction to be displayed may also be 

of a cinematic nature, such as the early close-ups just described, or 

trick films in which a cinematic manipulation (slow motion, reverse 

motion, substitution, multiple exposure) provides the film’s novelty. 

(...) Theatrical display dominates over narrative absorption, 

emphasizing the direct stimulation af shock or surprise at the expense 

of unfolding a story or creating a diegetic universe.”279    

    

Els fons paisatgístics de "Els Espectacles de Servandoni", en 

una contínua metamorfosi, s’han convertit en el principal centre 

d’interés del cinema. La teoria de Tom Gunning evidencia el gust 

de l’espectador cinematogràfic dels orígens per allò fragmentari, 

discontinu i inconsistent; l’espectacle de la natura en moviment. No 

és extrany doncs que els Hale’s Tours, pel propi Gunning, 

esdevinguin una de les màximes expressions d’aquest Cinema of 

Attractions.  

 
 “Perhaps most extreme is the Hale’s Tours, the largest chain of 

theaters exclusively showing films before 1906. Not only did the 

films consist of non-narrative sequences taken from moving vehicles 

(usually trains), but the theatre itself was arranged as a train car. (...) 

Such viewing experiences relate more to the attractions of the 

fairground than to the traditions of the legitimate theatre. The relation 

                                                
279 GUNNING, Tom. The Cinema of Attractions. Early Film, Its Spectator and 
the Avant-Garde. A: ELSAESSER, Thomas. Early Cinema: space, frame, 
narrative. Londres, BFI Publishing, 1999, pàgs. 229-235 
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between films and the emergence of the great amusement parks, such 

as Coney Island, at the turn of the century provides rich ground for 

the rethinking the roots of the early cinema.”280  

 

 Gunning explica que manlleva el terme “attractions” de 

Sergei M. Eisenstein en la seva recerca d’un nou model fílmic a 

partir de l’anàlisi del teatre, on l’espectador està sotmés a una forta 

“atracció” a través d’impactes psicològics i sensuals. A la vegada el 

terme “attractions” en la seva dimensió més “espectacular” remet a 

l’imaginari dels anomenats “parc d’atraccions” que es 

popularitzarien en paral·lel al propi cinema durant l’inici del segle 

XX. En aquesta doble vessant de captivar l’atenció de la mirada, a 

la vegada que convertir aquest procés en un espectacle en sí mateix, 

Gunning es serveix del terme “atracció” per tal de vertebrar els seus 

plantejaments.  

 

 Des del nostre punt de vista, i sota la llum del que s’ha anat 

exposant fins ara, es podria dibuixar una tercera via a partir de la 

qual comprendre la qüestió del “cinema d’atraccions” que naixeria 

de les ruïnes de la mirada mòbil inherent als paisatges ideals del 

segle XVII. Els mecanismes compositius emprats per Poussin i 

Lorrain per “atreure” la mirada de l’espectador i guiar-lo a través 

del paisatge d’un punt a l’altre del quadre tenen una 

correspondència amb el propi dispositiu dels Hale’s Tours on la 

mirada circula inexorablement per les vies del ferrocarril. Més enllà 

de la contemplació en la llunyania el que perviu en aquest “sub-

                                                
280 Ídem, pàg. 233 
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gènere” cinematogràfic dels orígens és el Grand Tour de l’ull cap a 

les profunditats del paisatge. La tecnologia permet fer realitat, com 

indica Tom Gunning: “the centuries-old fantasy of penetration that 

had remained literally impossible in landscape painting”. En 

aquesta via de diàleg amb la tradició paisatgística és on el propi 

Gunning ubica els Hale’s Tours i per extensió les Railroad views i 

els Phantom Rides, revel·lant-se contra les concepcions de molts 

dels historiadors cinematogràfics:  

 
“They see this films simply as simulacra of train travel or other sorts 

of tourist journeys (some were filmed from others forms of 

transportation, such as boats, trolley cars or automobiles). As such 

they seem to provide the ultimate form of Schivelbusch’s panoramic 

perception, with the distance between traveler and unfolding 

landscape now become the ontological difference between live 

audience and filmed image on the screen. Certainly the essence of 

this genre resides in what Charles Musser has called the ‘viewer as 

passenger’ convention.”281  

 

No deixa de ser sintomàtica i curiosa la relació que 

s’estableix a l'època: en el moment en què es comença a consolidar 

el que podríem anomenar un cinema de ficció és quan s’instauren 

les primeres sales de cinema permanent. A la vegada, els travelogue 

i les travelling lectures comencen a desaparèixer en paral·lel al 

naixement d'aquestes sales. Un fet que posa en evidència l'estreta 

                                                
281 GUNNING, Tom. Landscape and the Fantasy of Moving Pictures: Early 
Cinema’s Phantom Rides. A: HARPER, Graem i RAYNER, Jonathan (editors). 
Cinema and landscape. Bristol (UK) / Chicago (USA): Intellect, 2010, pàg. 55 
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relació de l'espectador dels orígens entre els viatges fílmics i els 

viatges reals.  

 

Tot i així cal dir que els Hale’s Tours apareixen en paral·lel 

als primers Nickelodeons. És a dir, de la mateixa manera que 

s’intenta instaurar un forma ordinària de veure les pel·lícules, també 

es treballa amb formes extraordinàries, on l’experiència del 

moviment, de l’espai i del temps encara sigui l’element fonamental.  

 

4.3.4. Els paisatges (mòbils) de l'inconscient 
 

 En el particular aprofundiment que emprèn Raymond 

Bellour a Le corps du cinéma (2009) al voltant de les “hibridacions” 

entre el tren i el cinema posa sobre la taula la qüestió de la hipnosi 

com un dels elements que transita d’un mecanisme de visió a l’altre. 

Segons Bellour, el passatger d’un tren es sent “bressolat” pel 

moviment del vagó, com si estigués als braços de la seva mare, en 

un procés de regressió que el porta a perdre la consciència i a entrar 

en un estat hipnòtic. En aquest balanceig constant, el paisatge 

adquireix una dimensió primitiva, misteriosa o inclús 

fantasmagòrica, com ja apuntaven els Phantom Rides, on no hi ha 

cap tipus d’ordenació lògica sinó simplement un desfilament de 

figures, formes i colors. Bellour en dibuixa la pauta:  

 
“Il s’agit de produire un foyer central d’excitation en le soustrayant à 

tout autre effet, et cela par deux voies principales. La première est 

une immobilisation relative du corps, dont Kubie décrira plus tard par 

le menu les effets inhibiteurs au plan musculaire et moteur; elle a 
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pour modèle la fixation de l’oeil sur un point fixe, selon l’image-

mère de la dramaturgie hypnotique. Cette fixation, où l’oeil vaut pour 

la tête, et celle-ci pour tout le corps, garantit l’inhibition motrice, 

chez la poule comme chez le mouton ou chez l’homme. Elle 

s’accompagne d’une “isolation perceptive partielle” corollaire au 

plan sonore.”282       

 

La sinèrgia que planteja Bellour entre el tren, el cinema i la 

hipnosi obre nous plantejaments al voltant dels primers paisatges 

cinematogràfics, convertits en una mena de joc d'infants per a la 

vista. En aquest sentit, no sembla gens casual el fet que en paral·lel 

a la proliferació i popularització del tren a principis del segle XIX, 

neixi en el 1816 el calidoscopi de les mans del físic escocès, David 

Brewster. Aquest dispositiu de visió (en consonància amb el 

microscopi i el telescopi) adquireix un enorme èxit à l'època com a 

forma d'entreteniment visual, a través de la mescla i sobreposició de 

colors i formes. Per Bellour, quelcom del calidoscopi es fa present 

en la finestra del tren, especialment pel que fa a la variació contínua 

del paisatge, com també per la seva capacitat per suspendre 

qualsevol activitat reflexiva del viatger que entra en un estat letàrgic 

o d'ensomni producte de l'abstracció de les formes. 

 

A la recerca del pintoresc, la mirada mòbil del viatger no 

solament transforma el tradicional concepte d'entrellaçament 

(racional) del paisatge sinó que l'apropa a d'altres territoris, 

plantejant la categoria del que podríem anomenar "paisatge-

hipnòtic". En aquest, la superfície del territori esdevé un espai de 
                                                
282 BELLOUR, Raymond. Le corps du cinéma. Op. Citat, pàg. 60  
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trànsit per a fer entrar el subjecte en un estat de suspensió mental, 

propi de l'imaginari de l'infant que, fascinat pel moviment de les 

formes paisatgístiques, es veu literalment desconectat i distanciat 

del món. Un arbre, una casa, un pal elèctric, uns matolls... els 

elements paisatgístic es difuminen en una mena d'estat de suspensió, 

on el paisatge és incapaç de restituir-se sota una lògica racional. Es 

tracta, en definitiva, d'una tipologia de paisatge que enllaça 

l'imaginari del pre-cinema amb el del cinema dels orígens.  

 

En aquest sentit, és interessant la reflexió que es formula 

Dominique Païni a l'hora de pensar els orígens del cinematògraf. 

Diu així: 

 
“Y aurait-il, après tout, deux histoires de l’art? L’une “officielle”, 

dont les formes et les figurations seraient inséparables du support qui 

les montre, les incarne. L’autre, plus obscure donc –bien qu’elle ait à 

“voir” prioritairement avec la lumière-, plus “charlatan”, plus impure, 

plus spectaculaire, dont les images sont bien nommées 

fantasmagories ou spectres, et visibles distinctement du support qui 

les matérialise. Plus précisément, des images transportées par la 

lumière, plutôt qu’adhérents aux toiles cimaises...”283    
    

A partir de les paraules de Païni i relacionant-les al que hem 

observat fins ara, podem afirmar que en la qüestió del paisatge en 

moviment retrobem tant reminiscències i ecos de l'univers pictòric 

(la història de l'art "oficial"), com també rastres d'una tradició més 

                                                
283 MANNONI, Laurent (Dir.) Trois siècles de cinéma, de la lanterne magique au 
Cinématographe. Paris, Collections de la cinémathèque française, 1995, pàg. 10  
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popular i misteriosa de les llums i de les ombres; el que podríem dir 

la fasntasmagoria del paisatge. En aquesta "altra" història de l'art la 

mobilitat del paisatge tindrà sempre una estreta relació amb 

l'univers fanstasmàtic, com si l'acció de contemplar el territori sota 

unes coordenades divergents a les habituals produís en nosaltres un 

efecte d'extranyament i fascinació a parts iguals. Retornem, però, al 

"paisatge-hipnòtic" i a l'estat d'ensomni de l'espectador.  

 

En els Phantom rides l'espectador cinematogràfic retroba 

aquest plaer secret de deixar-se endur, tant visualment com 

mentalment, pel simple desfilar de les formes. En aquest sentit, 

l'"hipnotisme" del paisatge produeix en l'espectador un pensament 

fragmentari, de reminiscències, d'instants, de rostres coneguts... La 

fragmentació i discontinuïtat exterior troba un efecte similar a 

l'interior del subjecte de forma que el propi pensament esdevé un 

torrent d'idees, molt sovint inconexes entre elles, que responen a 

desitjos i sentiments íntims. No sembla gens casual que el 

naixement de la novel·la moderna i en especial de la forma 

"derivativa" del monòleg interior creixi en paral·lel a aquest tipus de 

visions ferroviàries i hipnòtiques. 

 

El viatge en carruatge que descriu Marcel Proust en el 

primer volum de À la recherche du temps perdu transcriu 

literàriament moltes de les idees plantejades.  

 
" 'Solitarios, surgiendo de la línea horizontal de la llanura, como 

perdidos en campo raso, se elevaban hacia los cielos las dos torres de 

los campanarios de Martinville. Pronto se vieron tres: porque un 
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campanario rezagado, el de Vieuxvicq, los alcanzó y con una atrevida 

vuelta se plantó frente a ellos. Los minutos pasaban; íbamos a prisa y, 

sin embargo, los tres campanarios estaban allá lejos, delante de 

nosotros, como tres pájaros al sol, inmóviles, en la llanura. Luego, la 

torres de Vieuxvicq se apartó, fue alejándose, y los campanarios de 

Martinville se quedaron solos, iluminados por la luz del poniente, 

que, a pesar de la distancia, veía yo jugar y sonreír en el declive de su 

tejado. Tanto habíamos tardado en acercarnos, que estaba yo 

pensando en lo que aún nos faltaría para llegar, cuando de pronto el 

coche dobló un recodo y nos depositó al pie de las torres, las cuales 

se habían lanzado tan bruscamente hacia el carruaje, que tuvimos el 

tiempo justo para parar y no toparnos con el pórtico. Seguimos el 

camino; ya hacía rato que habíamos salido de Martinville, después 

que el pueblecillo nos había acompañado uns minutos, y, aún 

solitarios en el horizonte, sus campanarios y el de Vieuxvicq nos 

miraban huir, agitando en señal de despedida sus soleados remates. 

De cuando en cuando uno de ellos se apartaba, para que los otros dos 

pudieran vernos un momento más; pero el camino cambió de 

dirección, y ellos, virando en la luz como tres pivotes de oro, se 

ocultaron a mi vista. Un poco más tarde, cuando estábamos cerca de 

Combray y ya puesto el sol, los vi por última vez desde muy lejos: ya 

no eran más que tres flores pintadas en el cielo, encima de la línea de 

los  campos. Y me trajeron a la imaginación tres niñas de leyenda, 

perdidas en una soledad, cuando ya iba cayendo la noche; mientras 

que nos alejábamos al galope, las vi buscarse tímidamente, 

apelotonarse, ocultarse una tras otra hasta no formar en el cielo 

rosado más que una sola mancha negra, resignada y deliciosa, y 

desaparecer en la oscuridad.' No he vuelto a pensar en esta página; 

pero recuerdo que en aquel momento (...) cuando la acabé de escribir 
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me sentí tan feliz, tan libre del peso de aquellos campanarios y de lo 

que ocultaban, que me puse a cantar a grito pelado."284  

 

En la mirada mòbil que traça Proust en un dels cèlebres 

passatges de la seva obra, no solament es fa evident la 

transformació del paisatge en quelcom abstracte (els campanars de 

les dues torres es converteixen finalment en una taca negra) sinó 

que s'observa com la discontinuïtat d'aquesta mirada desemboca en 

aquesta divagació interior del protagonista. La progressiva variació 

del territori es converteix en un joc per la mirada, el qual, a partir 

d'ell, afloren atzarosament els pensaments i els records associats a 

formes completament distanciades del seu referent. El paisatge que 

ens mostra Proust té quelcom de calidoscòpic ja que a través 

d'aquest diàleg entre l'abstracció i la imaginació emergeix el 

sentiment a l'interior del protagonista.  

 

Així, les torres del campanar de Martinville s'acaben 

convertint, a través de la imaginació, en una reminiscència d'amors 

passats; un instant de felicitat tant fugaç i efímer com el del propi 

paisatge discorrent de forma contínua. El gest "impressionista" de 

Proust de transcriure in-situ l'experiència del recorregut esdevé 

l'únic mètode per tal d'imprimir duració a aquest encontre entre 

l'exterior i l'interior. No hi ha dubte que l'"impressionisme" de 

Proust contrasta clarament amb el Gran Relat de viatges; dues 

variants del "text-paisatge" que no es poden entendre sense la 

                                                
284 PROUST, Marcel. En busca del tiempo perdido. Por el camino de Swan. 
Madrid, Alianza Editorial, 1966, pàgs. 218-219 
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profunda transformació que generen en l'imaginari visual els 

mitjans de transport.  

 

Els (sub)gèneres cinematogràfics dels orígens, concebuts 

com un simple desfilament del paisatge dalt d'un vehicle en 

moviment, conviden a l'espectador a emprendre un viatge en el fons 

del seu propi inconscient, deixant-se guiar per les formes, sense cap 

altre pretext que el simple desplegament, propi del "cinema 

d'atraccions". El paisatge en moviment té una incidència directa en 

l'interior del viatger/espectador a l'hora de transportar-lo en aquest 

espai interming entre el somni, el record i la imaginació. El tren o el 

cotxe, en definitiva els vehicles en moviment a través del territori, 

tindran una gran influència en la construcció dels paisatges 

cinematogràfics com a passatges cap el record; com a manifestació 

d'una experiència viscuda arrelada a l'inconscient. El pintoresc del 

món exterior s'instal·la en l'interior del subjecte el qual concep les 

seves vivències com a quadres paisatgístics emmagatzemats en el 

seu interior. Així, en el desplegament del paisatge es produeix el 

replegament en un mateix. El cinematògraf aprofundeix en la 

possibilitat que el paisatge no es contempli sinó que es senti a través 

d'aquest estret lligam entre l'interior i l'exterior del 

subjecte/espectador, culminant-se així una de les (múltiples) petites 

històries que travessen el paisatgisme Occidental. Una història que 

s'iniciava en l'ensomni de llunyania dels paisatges clàssics i que 

desemboca en l'ensomni de l'espectador del paisatge 

cinematogràfic.  
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4.4. "Els Espectacles de Servandoni" al cinema a 

partir de Sherlock Jr.  
 

 En el context de la dialèctica entre fons/figura, la mobilitat 

del primer esdevé una de les qüestions centrals en el cinema dels 

orígens. Des de la "panoràmica" veneciana d'Eugène Promio 

passant per les mirades ferroviàries dels Phantom rides, l'espectador 

cinematogràfic pren consciència de la mobilitat del món des de la 

seva condició d'immobilitat. En aquest sentit, l'impacte visual de la 

permanent transformació dels fons provoca que la dialèctica 

figura/fons estigui en els orígens cinematogràfics decantada 

clarament cap aquest últim, possibilitant així una via de 

(pre)existència (autònoma) del paisatge cinematogràfic.  

 

 En molts pocs anys (des del 1895 fins al 1908 

aproximadament), el cinema inverteix el trajecte que la pintura 

occidental havia recorregut al llarg de segles. De la mà de 

l'imaginari teatral i la perspectiva renaixentista, tal i com apunta 

Noël Burch285, el cinema prioritza (de nou) les figures (i les seves 

circumstàncies) per sobre de la mobilitat dels fons. Aquests, amb la 

instauració del Model de Representació Institucional, quedaran 

progressivament condemnats a la llunyania erigint-se en 

empremta/testimoni d'un model de visió/representació del món 

previ a l'antropocentrisme cinematogràfic. L'espectacle de la 

mobilitat paisatgística es dissolt progressivament amb la 

                                                
285 BURCH, Noël. El tragaluz del infinito. Madrid, Cátedra, 1987. 
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implementació de "l'escenari teatral" en el qual es desenvolupa el 

cinema clàssic en línies generals.  

 

 Tenint en compte el que s'ha apuntat, és especialment 

interessant reflexionar sobre aquesta qüestió a partir de Sherlock Jr. 

(1924) de Buster Keaton i, més concretament, una de les escenes 

més emblemàtiques de la història del cinema. Essent un dels 

directors més lúcids i crítics amb el (naixent) classicisme dels anys 

20, moltes de les seves pel·lícules esdevenen una font de pensament 

sobre els engranatges fílmics que es consoliden en aquella època. 

L'escena en qüestió, d'un marcat caràcter metalingüístic, ens mostra 

com el personatge de Buster Keaton, en ple ensomni 

cinematogràfic, s'endinsa (literalment) a la pantalla de cinema per 

tal d'emprendre un "viatge" a través de múltiples paratges des de la 

immobilitat pròpia del viatger. La pantalla, emmarcada pels laterals 

del prosceni, ens mostra uns paisatges en contínua transformació 

(com si fossin els fons mòbils d'un decorat) als quals el personatge 

de Keaton es sobreposa, o millor dit, es contraposa (figs. 256-265). 

En aquest territori fronterer entre l'espai cinematogràfic i el teatral, 

Keaton (re)actualitza un dels dispositius pre-cinematogràfics en els 

quals estava inscrita la mobilitat del paisatge: "Els Espectacles de 

Servandoni".   
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Figs.256-265 Fragments de l’escena del somni a la sala de 
cinema de Sherlock Jr. (Buster Keaton, 1924) 

 



 

267 

  Tal i com succeïa en aquests espectacles (pre-

cinematogràfics) del segle XVIII, la relació entre el fons mòbils i la 

figura esdevé el motor de l'escena i, per extensió, del gag-visual. 

Des de la consciència del classicisme com a forma de representació 

imperant en l'imaginari cinematogràfic, Keaton retorna a la gènesi 

de la mobilitat del paisatge, redescobrint la permanent mobilitat dels 

fons de l’escena. Com succeïa en "Els Espectacles de Servandoni" 

la dramatúrgia o la pròpia història narrada són un pretext per a 

representar i posar en moviment aquests fons que des de la 

llunyania reclamen l'atenció de l'espectador.   

 

 En aquest diàleg que podem establir amb el dispositiu de 

Servandoni, la pantalla de cinema, com si literalment s'hagués 

convertit en la finestra d'un tren, ens mostra un paisatge en contínua 

transformació. La posada en escena de Keaton apel·la doncs a un 

món on la velocitat i el moviment dels transports (i de la vida 

urbana) generen la situació de hiperestimulació paisatgística que 

apuntàvem anteriorment. El gust de l’espectador cinematogràfic 

dels orígens per allò fragmentari, discontinu i inconsistent queda 

detallat en l'escena que es converteix en la paròdia de la vida 

moderna a través d'aquesta combinació de múltiples perspectives 

espacio-temporals.     

 

En aquest aspecte és on sorgeix la contraposició entre el fons 

i la figura ja que és impossible ubicar-se en un món en continu 

moviment. Així, en aquest "Espectacle de Servandoni 

cinematogràfic", trobem la síntesi del que André Gardies defineix 
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com a "paysage-contrepoint". Diu així: "Par contrepoint j'entends 

désigner le rapport de décalage sur lequel joue parfois le film entre 

le paysage et le personnage. Il ne s'agit pas de la figure connue du 

paysage grandiose et sauvage par lequel le héros se trouve 

momentanément écrasé, mais plutôt d'une impossibilité à entrer en 

phase, comme si ce que dit l'un était démenti par l'autre."286 

 

 A partir del concepte de "paysage-contrepoint" podem 

dibuixar un dels eixos motrius del gènere burlesc dels anys 20, on la 

conciliació impossible entre la figura i el fons es repeteix d'un film a 

un altre. En l'època en què el naixent classicisme de Hollywood 

pretén "immobilitzar" els fons per tal de centrar la mirada dels 

espectadors sobre els actors i actrius, el burlesc ens (de)mostra la 

supervivència d'aquests fons en la llunyania que interferiran 

fugaçment en les accions dels protagonistes. L'imaginari modern de 

la urbanitat (en la seva mobilitat i variació contínua) tindrà un rol 

fonamental per comprendre el dispositiu del gènere, tal i com 

apunta Fabrice Revault, “premièrement, le cinéma tout entier, et le 

burlesque en particulier, est lié à un certain type de société, 

industrieuse et machinique, où les rythmes s’accélèrent, où la 

confrontation avec l’espace et le temps s’emballe. Il y a donc là 

quelque chose qui relève du XXème siècle, une figure de l’homme –

et une forme d’art, tout aussi bien- qui ne pouvait pas être avant 

l’ère contemporaine. À ce titre, globalement parlant, l’homme 

                                                
286 GARDIES, André. "Le paysage comme moment narratif". A: MOTTET, Jean 
(dir.) Les paysages du cinéma. Seyssel: Éditions Champ Vallon, 1999, pàg. 146.   
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burlesque cinématographique, c’est l’homme face aux temps 

modernes, face à la mécanique générale.”287 

 

   El més rellevant del concepte "paysage-contrepoint" és la 

evidència que en l'imaginari clàssic la mobilitat dels fons es 

presenta com quelcom de "dislocador", tant per les figures fílmiques 

que els habiten com pels propis espectadors cinematogràfics. Si 

d'aquesta tipologia paisatgística podem extreure una idea pels 

nostres interessos investigadors és que, malgrat estar en la llunyania 

i en la immobilitat, els fons poden cobrar vida i presència de forma 

intermitent trencant amb el sistema de representació (pre)establert. 

L'escena de Sherlock Jr. de Keaton demostra com en aquest procés 

de contraposició entre la figura i el paisatge la mobilitat serà un dels 

factors claus de la "revolta" que es produirà en la modernitat 

cinematogràfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
287 REVAULT D’ALLONNES, Fabrice. "L’homme burlesque du cinéma". A: 
AUMONT, Jacques (Direction). L’invention de la figure humaine. Paris, 
Cinémathèque française, 1995, pàg. 59 
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4.5. El cotxe i la modernitat 
 

La historiografia del cinema en general i la cèlebre carta de 

Jacques Rivette288 en particular han situat Viaggio in Italia (1953) 

de Roberto Rossellini com un dels “films-fars” de la modernitat 

cinematogràfica. En ell, es fa latent la (baziniana) capacitat 

ontològica del cinema per revel·lar la veritat existent en les coses. 

Alain Bergala ho sintetiza així:  

 
“Rossellini descubre de entrada que, si la verdad, en el cine, es objeto 

de ontología y no de lenguaje, la que ha de ofrecer es la realidad más 

literal, menos reelaborada. Se trata de una convicción que Rossellini 

nunca renegará. En todas sus declaraciones, no cesará de invocar esta 

necesidad de tratar siempre ‘las cosas en su realidad’, ‘las cosas tal 

como son’, ‘el sentido verdadero de las cosas’.”289   

 

En funció del que explica Bergala, és interessant prestar una 

especial atenció al paper que desenvolupa el cotxe a l’interior del 

dispositiu fílmic que elabora Rossellini. El fet que els primers 

compassos del film tinguin lloc a l’interior d’un vehicle que circula 

                                                
288 “Carta sobre Rossellini” publicada a Cahiers du Cinéma (Núm. 46). Alain 
Bergala en recull un fragment representatiu: “Si es un cine moderno...? ¡Por 
supuesto! Me parece imposible ver ‘Te querré siempre’ sin tener enfrente la 
prueba de que este filme abre una brecha, y de que todo el cine debe pasar por 
ella bajo la pena de muerte (o sea, que en lo sucesivo nuestro miserable cine 
francés sólo sobrevivirá mediante una buena transfusión de esta sangre joven...). 
Con la aparición de ‘Te querré siempre’ todas las películas han envejecido de 
golpe diez años; nada más despiadado que la juventud, que esta intrusión 
categórica del cine moderno, donde por fin podemos reconocer lo que 
esperábamos confusos... He aquí nuestro cine, nosotros que nos disponíamos a 
hacer películas...” A: BERGALA, Alain (Ed.) El cine revelado. Barcelona, 
Ediciones Paidós, 2000, pàg. 12 
289 Ídem, pàg. 13 
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per una carretera secundària propera a Nàpols (Itàlia), lluny de ser 

quelcom anecdòtic, se’ns revel·la com una de les claus per 

comprendre la pel·lícula i el seu caràcter “revolucionari”. 

Curiosament, la historiografia del cinema ha passat per alt aquest fet 

o, si més no, no l’ha contemplat des de la perspectiva que ens 

sembla més pertinent: la tradició occidental del paisatge en 

moviment.  

 

D’entrada, cal destacar que el propi títol de la pel·lícula fa 

referència explícita a un dels grans imaginaris paisatgístics de la 

mobilitat: el Grand Tour per Itàlia290. Rossellini converteix els dos 

actors protagonistes (Ingrid Bergman i George Sanders) en dos 

viatgers del segle XX que s’endinsen a l’interior del gran escenari 

del pintoresc dels segles XVIII i XIX. El primer pla de la pel·lícula, 

que apel·la directament a l’imaginari visual de les Railroad-views, 

ens situa de ple en la qüestió de la profundització a l’interior del 

paisatge, en el desplegament in-situ de la mirada mòbil a la recerca 

de l’ideal que sobreviu en el pintoresc (figs.266-277).  

 

                                                
290 Sobre aquesta qüestió apunta Attilio Brilli: “En vertu d’une longue tradition, 
l’Italie figure en tant que destination privilégiée du Grand Tour –ou étape 
culminante de celui-ci- à tel point que, bien avant Goethe et son Italienische 
Reise, l’expression “voyage en Italie” devient d’usage courant et concurrence en 
partie la première expression.” A: BRILLI, Attilio. Quand voyager était un art. 
Le roman du Grand Tour. Saint Pierre de Salerne, Gérard Monfort Éditeur, 2001, 
pàg. 11 



 

272 

   

   

   
 

   
Figs. 266-277  Fragments de la seqüència inicial de Viaggio in Italia. 

 

A través del que Bergala bateja com a dispositif voiture291, 

els protagonistes del film s’endinsen en el territori del “pintoresc” 

del sud d’Italià com si en l’equador del segle XX el cotxe s’hagués 

convertit en el particular claude-glass dels viatgers del Grand Tour. 

Així, en l’obertura de la pel·lícula diferents plans paisatgístics se 

succeeixen a l’interior de la finestra del vehicle, convertida en una 

“màquina d’enquadrar el real”. A diferència del que succeïa amb el 

                                                
291 Veure: BERGALA, Alain. Abbas Kiarostami. Paris, Cahiers du cinéma, 2004, 
pàgs 75-77 
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claude-glass, però, els diferents fragments paisatgístics “atrapats” 

no restitueixen la imatge d’un món ideal i harmònic sinó més aviat 

tot el contrari: un món real i discontinu o com apuntava Bergala, 

“las cosas tal como son”.  

 

L’inici de Viaggio in Italia certifica la pauta paisatgística 

defensada per Marc Desportes i Tom Gunning per la qual nous 

mètodes de viatjar es tradueixen en noves metodologies d’observar 

el món. En aquest aspecte, és interessant prendre en consideració la 

reflexió que planteja Remo Bodei a partir d’un text de Kafka: 

 
“Si bien el viaje constituye una experiencia humana muy antigua, su 

especificidad en el mundo contemporáneo está representada por un 

carácter más fragmentario, por su modo de presentarse en fotogramas 

discontinuos, como las visiones que se tienen cuando uno se 

despierta en un tren en marcha y mira hacia fuera: “Abro los ojos y 

me vuelvo un momento hacia la ventanilla. No veo gran cosa, y lo 

que veo es aprehendido con la perezosa memoria del que sueña. Pero 

juraría que en algún punto de Württemberg, como si verdaderamente 

hubiese reconocido el territorio de Württemberg, he visto a las dos de 

la madrugada a un hombre que, en el porche de su casa, se inclinaba 

sobre la barandilla; detrás de él, la puerta del despacho iluminado 

estaba entreabierta, como si sólo hubiera salido para refrescarse la 

cabeza antes de irse a dormir”. Unos pocos fotogramas atrapados al 

vuelo, semejantes a las visiones desde el tren de las que habla Kafka, 

captan los rasgos característicos del viaje moderno.”292          

 

                                                
292 BODEI, Remo. Op. Citat, pàgs. 143-144 
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A la llum del que comenta Bodei, l’obertura de Viaggio in 

Italia esdevé el gran paradigma del viatge modern293 on els 

protagonistes són incapaços d’aprehendre el món que els envolta. 

La progressiva profundització a l’interior del paisatge implica un 

major distanciament d’aquest per la incapacitat de trobar una lògica 

racional que ordeni els diferents fragments de realitat que 

s’ofereixen a la vista de forma esquiva, imprevisible i atzarosa... En 

aquesta impossibilitat de conciliar l’espai interior (representat pel 

vehicle) amb l’espai exterior és on es produeix l’escletxa de la 

modernitat cinematogràfica de la que parlarà Jacques Rivette en la 

seva carta a Rossellini i que André Habib sintetitza de la següent 

manera: 

 
“La force et la modernité de ‘Voyage en Italie’ est de reposer tout 

entier sur la brèche, le décalage, la coupure entre soi et le monde, la 

non-coïncidence entre le personnage et son environnement, qui 

devient à la fois le sujet du film et lui fournit sa forme. Préférant au 

liant, à la suture, l’écart, le déphasage, Rossellini concevra son film 

(celui-ci et d’autres), en blocs mal équarris, de sorte qu’il apparaît 

                                                
293 Michael Jakob estableix una interessant correspondència entre l’automòbil i la 
modernitat. “Modernité et automobilité ont longtemps été synonimes. (...) 
L’automobile n’a pas uniquement créé de nouvelles formes paysagères 
(streetscapes), mais également une nouvelle manière d’appréhender la réalité: 
“Le panorama autoroutier est l’épreuve de ce don au cours duquel le paysage 
vient au-devant de la personne et la submerge. Il y à la fois détachement du cadre 
spatial immédiat et sensation d’une proximité visuelle, ou plutôt écrasement 
visuel, ce terme se référant à la suppression de la profondeur de champ 
qu’opèrent la photographie et le cinéma. Le sujet voit s’ouvrir à lui l’espace, le 
reçoit, acquiert une position de pur spectateur.” (...) L’automobile reproduit les 
contradictions de la mobilité (une caractéristique fondamentale de la modernité): 
elle génère de nouvelles topographies et de nouvelles possibilités esthétiques 
d’explorer la réalité, mais détruit en même temps le charme de la réalité à 
laquelle elle donne un accés facilité.” A: JAKOB, Michael. Paysage et temps. 
Op. Citat, pàg. 47  
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lui-même un peu comme un site de fouilles archéologiques, aux 

monceaux éparpillés: on en devine les formes de vie en s’y 

promenant, en prenant le temps d’en faire le tour.”294   

 

En aquest procés de “décalage” i “coupoure” amb el món 

exterior es posa de relleu la importància que juga el cotxe al llarg 

del film com a mecanisme de visió i mediació amb la realitat. En les 

diferents “seqüències automobilístiques” que estructuren la 

pel·lícula, el distanciament entre el personatge de Katherine i el 

món que contempla es mostra a través de la finestra del vehicle295. 

Una vegada més, a través d’ella es produeix la revolució formal on 

la mirada mòbil que ens guiava a través dels paisatges ideals es 

“fragmenta” per emprendre una trajectòria a la deriva. 

Possiblement, la imatge de la carretera napolitana bifurcant-se en 

dues direccions a mesura que el vehicle dels protagonistes avança i 

la posterior indecisió de la regard-voiture “rosselliniana” a l’hora 

                                                
294 HABIB, André. L’attrait de la ruine. Crisnée, Éditions Yelow Now, 2001, 
pàgs. 39-40 
295 Jordi Balló en el seu anàlisi del motiu visual de "La dona a la finestra" apunta: 
"Un dels fets que fa més convulsivament modern 'Viaggio in Italia' és haver 
trobat en el misteri d'aquest desplaçament de la intimitat femenina una manera 
d'expressar la seva distància amb la realitat. El film tracta de la crisi d'un 
matrimoni a través d'una fantàstica recreació de "l'efecte finestra". En un 
moment crucial d'aquesta recerca de retrobament amorós, Ingrid Bergman surt a 
la finestra de l'habitació s'aboca sobre la costa napolitana, a la recerca d'una 
epifania del paisatge. Rossellini enquadra aquesta escena fent confondre els 
límits de la finestra amb l'enquadrament del pla: tota la pantalla és la finestra 
per on Ingrid Bergman mira, per les vores de la pantalla, en una mirada fora de 
marc, totalment allunyada del centrament típic del classicisme. (...) Aquesta 
mirada que reivindica l'esplendor de la veritat, deambula també a través de la 
finestra del cotxe que que Ingrid Bergman condueix per camins i ciutats. Sola, al 
cotxe, interrogant-se en veu alta, passeja la seva mirada estrangera per la munió 
de gent que la travessa, sense resoldre la seva solitud. El cotxe és la seva finestra 
al món, la seva distància entre l'exaltació dels sentits que busca i la vida 
palpable." A: BALLÓ, Jordi. Imatges del silenci. Els motius visuals al cinema. 
Barcelona, Editorial Empúries, 2000, pàgs. 34-35  
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d’elegir la direcció a emprendre és una de les màximes expressions 

d’aquesta metamorfosi de la modernitat cinematogràfica i per 

extensió del paisatge en moviment.  

 

El canvi de paradigma que posa en escena Rossellini és clar: 

el pròleg del film s’inicia en un diàleg directe amb les Railroad 

views (on les vies de tren guiaven la mirada de l’espectador) i 

finalitza amb l’esmentada bifurcació de la carretera (la línia recta) i, 

per tant, el trencament de la mirada racional al món296. L’atzar entra 

literalment en escena i allò accidental interfereix permanentment en 

el desplegament de la mirada mòbil dels protagonistes, incapaços de 

donar-li una continuïtat. A partir d’aquesta “obertura” el film es 

converteix en un work-in-progress erràtic on les parades 

imprevistes al llarg del recorregut cobren una rellevància inusitada.  

 

En aquest nou ordre paisatgístic que planteja Viaggio in 

Italia s’abandona la clàssica mirada mòbil cap a la llunyania (gènesi 

del Grand Tour) per donar entrada a una “mirada subterrània” que 

no es projecta cap endavant sinó cap avall. A mesura que avança el 

film, el paisatge “pintoresc” perd el seu caràcter “panoràmic”, 

“horitzontal” i “profund” per constituir-se com a “palimpsest” on 

les diferents capes del passat es sobreposen en el present. Aquesta 

                                                
296 Marc Desportes apunta el següent al voltant de la qüestió de la visió 
racionalista associada al motiu de la carretera: “Caractéristique du projet routier, 
la rectitude du tracé, soulignée par les fossés et les plantations d’arbres, attire en 
premier lieu son attention: les deux rangées d’arbres se rejoignent à l’horizon, 
dessinant un point de fuite, ou plutôt d’avancée, montrant la direction à suivre, 
matérialisant en quelque sorte la destination du voyage que rien, auparavant, ne 
traduisait sur le terrain. Le monde visuel du voyageur se tend selon une ligne de 
force. Un lointain se constitue.” A: DESPORTES, Marc. Op. Citat, pàg. 79   
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qüestió s’evidencia en les diverses visites turístiques que emprèn 

Katherine en la seva estada napolitana, convertint-se la famosa 

escena de les ruïnes de Pompeia en la màxima expressió d’aquesta 

metamorfosi de la mirada. El canvi i la variació propis de la mirada 

mòbil “pintoresca” desapareixen en detriment de la permanència i la 

duració (associades a les ruïnes) pròpies d’una mirada arqueològica 

o bé geològica. Sobre aquesta transformació dels règims 

paisatgístics Alain Roger recull diversos punts de vista:  

 
“Michel Conan fait, à son tour, “l’éloge du palimpseste”, qu’il 

oppose au “panoramique”, mis en place par la Renaissance: “Les 

formes modernes d’appréciation du paysage font une part croissante 

à cette exploration de la nature construite ou plus ou moins cultivée 

en l’abordant comme un palimpseste surchargé d’écritures 

multiples.” Et c’est, de nouveau, cette idée que l’on retrouve chez 

Bernard Lassus, celle d’un “paysage mille-feuilles”, détenant mille 

couches et mille profondeurs, optiques, haptiques, kinesthésiques, 

coenesthésiques, mémorisées, imaginaires, etc.”297      

 

La modernitat de Viaggio in Italia resideix en el fet que el 

Grand Tour cap el món exterior es converteix finalment en un 

viatge a les interioritats de la terra. Des de la mobilitat inicial el 

personatge de Katherine es confronta progressivament amb 

l’estaticitat de la ruïna i el que es plantejava en un inici com una 

mediació amb els espais esdevé finalment una mediació amb el 

temps. Gilles Deleuze ho sintetitza així: “La imagen visual se torna 

“arqueológica, estratigráfica, tectónica”. No es que se nos remita a 

                                                
297 ROGER, Alain. Op. Citat. pàg. 116 
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la prehistoria (hay una arqueología del presente), sino a las capas 

desiertas de nuestro tiempo que sepultan a nuestros propios 

fantasmas, a las capas lacunares que se yuxtaponen según 

orientaciones y conexiones variables.”298  

 

Al llarg d’aquest viatge erràtic, la recomposició dels 

diferents fragments paisatgístics no s’ha produït per un 

“entrellaçament” d’aquests sinó per una “sobreposició” que ha posat 

de manifest que la densitat d’un temps passat cohabita 

inexorablement amb el temps present. En la línia de Deleuze, André 

Habib apunta que les ruïnes rossellinianes permeten de 

“‘temporaliser’ l’espace, et de spatialiser le temps”299, una 

expressió que mostra com el trajecte emprès pels protagonistes no 

aprofundeix finalment en l’espai sinó en el temps. Rossellini i per 

extensió el cinema modern conviden a l'espectador a emprendre el 

Grand Tour del temps.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
298 DELEUZE, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios de cine 2. Barcelona, Editorial 
Paidós, 1987, pàg. 322 
299 HABIB, André. L’attrait de la ruine. Op. Citat, pàg. 41 



 

279 

4.5.1. Kiarostami: la regard-voiture com a epicentre 

d’una filmografia 
 

Abbas Kiarostami, en una mena de “reinterpretació” 

permanent d’alguns dels aspectes fonamentals de l’obra de Roberto 

Rossellini, converteix el cotxe i la mirada associada a ell en un dels 

eixos fonamentals de la seva filmografia. Diu Alain Bergala:  

 

“Depuis que le cinéma existe, des milliers de cinéastes ont fait des 

millions de plans à l’intérieur de voitures. On pouvait penser qu’il 

n’y avait sans doute plus rien d’original ni de personnel à inventer du 

côté des plans-voitures après cent ans d’usage. Mais Kiarostami en a 

fait un dispositif primordial de ses films: pour lui, la voiture est 

devenue tout autre chose qu’une machine à se déplacer, presque un 

mode cinématographique d’être-au-monde.”300  

 

Y la vida continúa... (1992) és possiblement la màxima 

expressió de les idees apuntades per Bergala. El film ens mostra el 

viatge en cotxe d’un pare (director de cinema) i un fill a través de la 

regió iraniana del Gilan, devastada pels efectes d’un terratrèmol 

ocorregut en el 1990. El trajecte a través de carreteres i camins de 

sorra i les diferents parades en el recorregut estructuren la pel·lícula 

de principi a fi de manera que tal i com succeïa a Viaggio in Italia, 

el film esdevé la posada en escena literal d’un viatge on la mirada 

mòbil al món juga de nou un paper fonamental. Diu Dominique 

Païni, referint-se a la pel·lícula:  

                                                
300 BERGALA, Alain. Abbas Kiarostami. Op. Citat, pàg. 75 
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“Jamais sans doute depuis Rossellini, un film ne s’était autant 

confondu avec un voyage. Le film comme voyage, le voyage comme 

film. Le Prix Rossellini que le film a par ailleurs reçu cette année est 

exemplairement juste, tant ‘Allemagne année zéro’, ‘Voyage en 

Italie’ et ‘India’ reviennent à la mémoire, bien que Kiarostami soit 

aux antipodes culturelles, scénariques et esthétiques d’un des 

cinéastes qui inventa le cinéma moderne européen dans les années 

cinquante. Pourtant ils ont en commun cette “maîtrise improvisée” du 

film comme regard. ”301 

 

“Le voyage comme film” i “le film comme regard”, les 

paraules de Païni posen de relleu la correspondència que manté la 

pel·lícula de Kiarostami amb la tradició i evolució de la mobilitat de 

la mirada que hem pautat fins ara. El director iranià difumina la 

frontera entre Occident i Orient per plantejar a través de les imatges 

qüestions fonamentals sobre la representació del paisatge 

cinematogràfic i, en aquest cas concret, sobre la mobilitat del 

paisatge. En l’obertura de la pel·lícula trobem una escena que 

apel·la directament a l’imaginari occidental de “l’emmarcament” 

del paisatge i que a la vegada serveix al cineasta iranià per instaurar 

la regard-voiture que ens guiarà al llarg de la pel·lícula. En ella 

se'ns mostra a l'infant protagonista del film (Puya) qui estirat en la 

part posterior del vehicle realitza amb les mans una sèrie de gestos 

per tal de donar forma a un marc a partir del qual observar la realitat 

exterior. El contracamp immediat a la seva mirada és la finestra 

lateral del cotxe que emmarca el paisatge fugisser que travessen els 
                                                
301 PAÏNI, Dominique. Le cinéma, un art moderne. Paris, Cahiers du cinéma, 
1997, Pàg. 79 
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protagonistes (figs. 278-281). La identificació / juxtaposició entre la 

mirada enquadrada del nen i la mirada enquadrada del vehicle es 

converteix literalment en la posada en circulació de la mencionada 

regard-voiture a través de la qual el director ens mostrarà allò real. 

La finestra kiarostamiana no és un espai de la representació sinó de 

la simple mostració.  

  

  
 

  
Figs.278-281  Fragments de la posada en escena de la regard-
voiture a Y la vida continúa...  

 

Curiosament, el gest de Puya d’enquadrar el món amb les 

seves mans té una correspondència amb el famós “gest de Cézanne” 

del qual hem parlat en motiu del Cicle de la Sainte-Victoire302. 

L’infant, com el pintor, “tanca” el paisatge entre les seves mans i 

reté el món en constant canvi. Construeix una mena de xarxa amb la 

                                                
302 Veure text en el Capítol 3, apartat "3.3.3. La muntanya Sainte-Victoire: preses 
núm. 1, núm. 2,..." 
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qual atrapar la natura en moviment. El marc, la finestra, el 

parabrises del vehicle són els petits fotogrames d’aquesta xarxa 

immensa que llença el cineasta per la regió de Gilan al llarg de Y la 

vida continúa...; fotogrames on se succeeixen els diferents 

fragments paisatgístics: les ru(ï)nes, les persones, els camins, les 

oliveres, les cases de tàpia, el dolor, la por, la il·lusió... tot queda 

recollit en l’interior d’aquests quadres mòbils. En el simple gest de 

Puya hi ha una bona part de la mise en paysage de Kiarostami, 

hereva en aquest aspecte de la tradició occidental.   

 

Com succeïa en les Railroad views, al llarg de Y la vida 

continúa... el paisatge es defineix pel canvi permanent, per la seva 

constant transformació a partir de l’enllaçament d’uns elements amb 

els altres. No es pretén recomposar un determinat ordre paisatgístic 

sinó més aviat fer evident la continuïtat del paisatge i, per extensió, 

de la natura. Kiarostami recupera a través de la regard-voiture el 

pur “cinema d’atraccions” de Tom Gunning de forma que els 

múltiples fragments paisatgístics que atrapa el dispositiu de visió 

del cineasta tenen rellevància pel desplegament del món al que van 

associats. Gairebé cent anys després dels “pre-gèneres” 

cinematogràfics de viatges es recupera el plaer de l’endinsament al 

territori, la fruïció de contemplar el món obrint-se al nostre voltant. 

Si l’aventura empresa pels protagonistes té algun objectiu, aquest és 

el de fer evident l’eterna continuïtat d’aquesta mirada mòbil que 

sempre trobarà camins a través dels quals projectar-se. Jean-Luc 

Nancy ho explica així en L'évidence du film (2001):     
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“ Il n’a pas de projet, il ne mène pas ce qu’on appelle une quête il n’y 

a pas de Graal ici, non pas parce qu’il n’y aurait rien à espérer, mais 

parce que l’espérance est bien autre chose que la traite tirée sur un 

avenir attendu, et donc imaginé: elle est au contraire la confiance 

dans l’image comme dans ce qui précède, et précède toujours). Il n’y 

a pas de sujet, de support d’une intention, il y a seulement la tension 

et l’attention extrêmes de quelqu’un dans la continuation de cela: que 

ça continue.”303 

 

Si en el seu trajecte cap a les ruïnes, Viaggio in Italia posa 

sobre la taula la impossibilitat de poder donar continuïtat a aquesta 

mirada mòbil, és des de les ruïnes que Y la vida continúa... la farà 

renéixer. En aquest procés de “reanimació” del desplegament 

horitzontal de la mirada al món els motius de la carretera i/o els 

camins de sorra seran fonamentals. Al llarg de la pel·lícula 

(re)trobarem aquests motius paisatgístics literalment devastats pels 

efectes del terratrèmol, de manera que el viatge no és desenvoluparà 

a partir de la línia recta perspectivista sinó a partir de la línia 

sinuosa i zigzaguejant, com la dibuixada pels meandres d’un riu. En 

certa manera, Kiarostami el que fa és hibridar dues formes 

paisatgístiques: d’una banda l’accidentalitat i l’imprevist propis de 

Viaggio in Italia i de l’altra la continuïtat de les Railroad views. En 

l’interval fronterer entre una i l’altra és on podem ubicar el film de 

Kiarostami.    

 

                                                
303 NANCY, Jean-Luc. L’évidence du film. Abbas Kiarostami. Brussel·les: 
Editorial Yves Gevaert, 2001, pàg. 87 
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A l’hora de revisitar-lo sota aquests preceptes s’evidencia 

com el recorregut dels protagonistes està permanentment obert al 

canvi de direcció, a la pausa, a l’acceleració, a la sorpresa; però a la 

vegada sempre hi ha la pulsió del moviment, la continuïtat de la que 

parla Nancy, que duu els protagonistes a endinsar-se al territori de 

Gilan com un procés d’aprenentatge i de creixement personal. En 

certa manera és com si el cotxe de Kiarostami “humanitzés” el 

recorregut mecanitzat del tren, apropant el desplaçament en cotxe a 

una mena de caminar motoritzat on la mirada disposa de la llibertat 

necessària per apropar-se allò que més li interessa. 

 

Jean-Michel Frodon posa de relleu un fet biogràfic del 

cineasta iranià que, malgrat el seu caràcter anecdòtic, dóna 

importants pistes respecte el que s’ha anat comentant. Explica 

Frodon, repassant els primers treballs laborals de Kiarostami abans 

d’esdevenir cineasta:  

 
“Molto probabilmente si può far risalire alla sua prima esperienza 

professionale, agli anni passati per le strade come agente di polizia 

addetto alla circolazione automobilistica o come impiegato alla 

manutenzione stradale, l’abitudine a relazionarsi in modo diretto, 

intimo, con il quotidiano, l’attenzione al passagio dei corpi e delle 

cose nello spazio pubblico, la capacità di ideare soluzioni migliori 

per la circolazione, migliori “adattamenti” che, con un po’ di buen 

senso e di attenzione per gli altri, eviterebbero tanti ingorghi, non 

solo stradali.”304 

                                                
304 FRODON, Jean-Michel. Abbas Kiarostami, un artista del cinema. A: 
BARBERA, Alberto i RESEGOTTI, Elisa. Kiarostami. Torino, Editorial Electa, 
2003, pàg. 63 
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L’agent de tràfic convertit en director de cinema; el director 

de cinema convertit en agent de tràfic. Com succeeix amb tota 

l’obra de Kiarostami, en la línia fronterera entre ambdós és on es 

construeix tota la posada en escena; una línia per la qual s’evidencia 

el treball principal del cineasta de: conduir el moviment, 

direccionar-lo, fer-lo circular i vetllar per evitar-ne el seu 

estancament. En definitiva: donar continuïtat a la mirada mòbil en 

la seva eterna profundització en el paisatge.  

 

4.5.2. La road-movie: travelling a l'interior del paisatge 

 

En cap altre lloc com als E.U.A. el ferrocarril ha tingut tanta 

rellevància en la construcció de nous paisatges. Constituït a 

principis del segle XIX com a icona del progrés i de la unió entre 

les diferents nacions que poblaven el territori, la línia que traça el 

ferrocarril obre una escletxa entre l’Amèrica salvatge i sublim i 

l’Amèrica civilitzada i parcel·lada; entre el paisatge infinit i el jardí 

clos. Del recorregut a través d'aquesta línia neixen noves formes 

paisatgístiques que sobreviuen en un dels imaginaris del paisatge en 

moviment més fèrtils del cinema: la road-movie. Abans 

d'emprendre la carretera, però, retornem fugaçment a la via de tren.  

 

En paral·lel al que succeeix a Europa, el desenvolupament 

del tren afavoreix el "desig de paisatge" als E.U.A. La possibilitat 

de viatjar cap a la "llunyania" fomenta l'imaginari del pintoresc 

americà i en conseqüència es multipliquen les representacions 
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paisatgístiques dels paratges arcàdics de la pre-civilització. A la 

vegada, la recerca d'aquest pintoresc contribueix a una 

popularització de la "mirada ferroviària". Tom Gunning detalla la 

particular sinèrgia que s'estableix entre un i l'altre: 

 
“The railroad used aestheticized images of American nature 

(including landscape paintings commissioned by the railroads 

themselves) as tools of commerce. Thus, rather than posing polar 

opposites, technology and the industrial expansion of American 

business simultaneously generate and exploit the idea of natural 

landscape. (...) Railway magnates were major patrons of such 

painters as Inness, Church, Bierstadt and most gloriously Thomas 

Moran. Train travel extended the tradition of the picturesque tour, 

with guidebooks describing the most picturesque locations railroads 

could reach, and indicating the sights available to the train passenger 

from her window. Even when railroads or trains were not featured in 

American landscapes, the railroad stands outside the frame as a major 

motivation for the vision they created.”305          

 

El gènere de la road-movie, essent una reescriptura 

contemporània d'aquests viatges en tren a la recerca del pintoresc, 

converteix la carretera en la transposició (cinematogràfica) dels 

camins claudeans. En la fugida en cotxe cap a l'exterior i el 

posterior endinsament en el territori, els protagonistes del gènere 

pretenen retrobar (utòpicament) l'harmonia associada als paisatges 

ideals, o com apunten Bernard Benoliel i Jean-Baptiste Thoret, 

                                                
305 L’evidència més gran d’aquesta paradoxa és l’apuntada per Tom Gunning 
respecte la construcció del ferrocarril americà. A: GUNNING, Tom. Op. Citat, 
pàgs. 37 - 40    
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"atteindre là-bas une version améliorée de l'ici."306 A partir de la 

carretera, doncs, es fonamenta l'imaginari del "Gran Viatge 

americà" del segle XX. Diu Tom Gunning:  

 
“This literalization of the temporal and spatial expanse of the 

imaginary journey, endowed with epic portions far beyond the 

Claudean horizon promised by the Ideal Landscape, strikes many 

critics as a peculiarly American response to the landscape tradition. 

As Angela Miller claims, ‘The vehicle of the grand plot embedded 

within American landscape was the road, or it fluid counterpart, the 

river, connecting the incidents of the landscape in a unified whole’. 

From the pioneering treks of Western expansion to the counter-

journeys of Huck and Jim down the Mississippi, or Ahab and crew 

across the ocean, the sense of movement and journey offered a 

central image of the protean American identity.”307 

 

L'endinsar-se al territori a la recerca de la "llunyania" 

fundadora del paisatge (americà), amaga, però, dues profundes 

contradiccions que  emergiran "on the road". La primera d'elles és 

que a mesura que es produeix el travelling en avenç dels 

personatges, el paisatge perd la seva aura fundacional; l'ideal 

arcàdic del passat desapareix en la pròpia conquesta del territori, 

expressada en la línia racional que el creua. Podríem dir que es 

tracta d'una contradicció mòbil-temporal en tant que en la mobilitat 

del present se'ls fa impossible retrobar la immobilitat del passat. 

Una contradicció, com apunta Michael Jakob, estretament lligada a 

                                                
306 BENOLIEL, Bernard, THORET, Jean-Baptiste. Road Movie, USA. Paris, 
Éditions Hoëbeke, 2011, pàg. 13. 
307 GUNNING, Tom. Op. Citat, pàg. 44 
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la visió associada al cotxe: "L'automobile reproduit les 

contradictions de la mobilité (une caractéristique fondamentale de 

la modernité): elle génère de nouvelles topographies et de nouvelles 

possibilités esthétiques d'explorer la réalité, mais détruit en même 

temps le charme de la réalité à laquelle elle donne un accés 

facilité."308 Aquesta primera contradicció dóna a les pel·lícules del 

gènere un profund caràcter tràgico-melancòlic que perviurà encara 

en la contemporaneïtat.  

 

L'altra contradicció, com l'anterior, està estretament 

relacionada amb la modernitat i també tindrà reminiscències 

tràgico-melancòliques. L'allunyament respecte la ciutat i la urbanitat 

implica un retorn a l'estat salvatge i, conseqüentment, una submissió 

a la natura. Els protagonistes de les road-movies abandonen la 

finitud de la urbe per tal de confrontar-se a la infinitud del territori i 

és en aquest trànsit entre ambdós pols que emergeix el sublim309 

associat al territori americà. En aquest sentit, en el sí de l'imaginari 

de la road-movie retrobem una reactualització de la confrontació 

entre l'home i les forces de la natura, convertint en un naufragi 

mortal el que inicialment era una recerca de l'Arcàdia.  

 

La magnificència dels paratges que es travessen generalment 

en els films pertanyents a aquest gènere esdevé un testimoni de la 

fragilitat i mortalitat humanes. Tant els elements paisatgístics 
                                                
308 JAKOB, Michael. Paysage et temps. Op. Citat, pàg. 49. 
309 Podem observar com en la tradició del paisatge en moviment reapareix la 
qüestió del sublim, prefigurada en l'Eidophusikon de Loutherbourg. Per 
l'espectador cinematogràfic, les variacions i transformacions dels paisatges del 
sublim esdevenen un dels aspectes més atraients a la mirada. 
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d'enormes dimensions que composen el paisatge com la longitud 

infinita de la carretera recorreguda exerceixen de memento mori 

pels protagonistes dels films, la figura dels quals es veu 

miniaturitzada a l'interior dels fons mòbils. A la recerca de la unió 

entre home i natura, la road-movie n'acaba agreujant l'escissió.   

 

En aquest sentit, ja que plantejàvem les road-movies com la 

relectura cinematogràfica dels trajectes mòbils inscrits a l'interior 

dels paisatges ideals de Lorrain i Poussin, és interessant recordar un 

quadre certament cèlebre d'aquest últim: Els pastors d'Arcàdia 

(1638). En ell apareixen un grup de pastors que, enmig d'un 

paisatge bucòlic i en la serenitat de la vida agresta, intenten 

desxifrar la inscripció d'una tomba: Et in Arcadia ego (fig.282); el 

sentit de la qual és "Jo, la mort estic també a l'Arcàdia". Així, tal i 

com apunta Remo Bodei al voltant d'aquest quadre, es posa en 

evidència que la mort és inseparable de la vida independentment de 

l'estat en el qual visqui l'home. La melancolia enfront la caducitat i 

la finitud de les coses es manifesta doncs en l'interior de la pròpia 

Arcàdia, com remarca Bodei: "En la primera mitad del siglo XVII, 

sobre todo en Poussin o en Claudio de Lorena, en los dorados 

paisajes de ruinas o en los crepúsculos en medio de bosques 

poblados de diminutas formas humanas, se encuentra la misma 

palpable melancolía que aletea en la poesía europea de la 

época."310  

 

                                                
310 BODEI, Remo. Paisajes sublimes. El hombre ante la naturaleza salvaje. 
Madrid, Ediciones Siruela, 2011, pàg. 39  
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Fig.282 Els pastors d'Arcàdia (Nicolas Poussin, 1638) 

 

En la road-movie retrobem aquesta fòrmula de la Et in 

Arcadia ego. Malgrat el redescobriment de la natura que 

experimenten els personatges, aflora al llarg del viatge una capa de 

melancolia sorgida de la doble contradicció que apuntàvem 

anteriorment: l'inexorable desaparació dels territoris salvatges en la 

modernitat i el desbordament del paisatge americà. Davant d'aquest 

fet, la gran ficció americana, tal i com apunten Benoliel i Thoret, 

planteja dues possibilitats.  

 

"Partir ou se fixer quelque part, tailler la route (la ligne droite) pour 

espérer se rejoindre ou se replier chez soi et en soi (la spirale), (...) les 

deux dynamiques contraires qui structurent la grande fiction 

américaine: "Dans la double lecture qu'on peut faire du "wilderness": 

terres sauvages dont protège l'enclos et lieu du sacré où l'on sort pour 

y avoir clarté et illumination, se loge une crontradiction centrale à 

l'expérience puritaine en Amérique: les gens de la Plantation sont en 

effet soumis à la double et paradoxale injoction de protéger leur 

communauté, leur jardin enclos, de toute incursion de la sauvagerie 

alentour: se tenir dans l'enclos de Dieu, derrière ses remparts, sinon 
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l'on risque de s'ensauvager, et d'être relapse, mais en même temps , 

non seulement il faut s'aventurer dans les terres sauvages afin de les 

subjuguer et d'agrandir le jardin de Dieu, mais encore il faut 

s'exposer à sauvagerie du désert si l'on veut retrouver l'élan fondateur 

de la sortie inaugurale."311  
 

Tenint en compte aquestes reflexions, no sembla casual que 

la road-movie, malgrat tingui les seves arrels disseminades al llarg 

de la història del cinema americà312, es popularitzi a finals dels 60 a 

partir de la crisi del model de representació clàssic. Davant del 

fracàs d'habitar un jardí clos (la societat americana) al que 

apel·laven Benoliel i Thoret, la línia recta de la carretera es presenta 

com l'única via d'escapament. 

 

És precisament als anys 70 quan la qüestió de la mobilitat 

prendrà més força en l'imaginari de la road-movie i, en 

conseqüència, quan prendran forma algunes de les formes 

paisatgístiques de la mobilitat més interessants, desmarcant-se del 

dispositiu clàssic de la llunyania. La consciència de la impossibilitat 

de retrobar i establir-se en els paisatges ideals converteix el 

moviment en un gest de (super)vivència. Si els personatges de les 

road-movies són incapaços d'habitar els extrems de la distància 

(determinada per l'espai urbà i l'espai salvatge), el trànsit continu 

entre aquests dos pols s'erigeix com a modus vivendi. Així, la 

                                                
311 BENOLIEL, Bernard, THORET, Op. Citat, pàg. 17 
312 Per tal d'aprofundir més en els orígens i evolució del gènere de la road-movie 
veure: LADERMAN, David. Driving visions. Exploring the road movie. Austin, 
University of Texas Press, 2002.   
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carretera no s'empra com el mitjà per assolir l'horitzó313, sinó que 

esdevé l'horitzó en sí mateix. Diu Maurizia Natali sobre aquesta 

qüestió: “Le cinéma américain considère la route, le parcours 

tracé, la ligne de fuite non pas comme de simples espaces de 

circulation avec des trajectoires possibles, mais comme des “lieux” 

véritables”, des mobilités immobiles qu’on habite, des scènes où le 

mouvement du corps est continuellement en train d’écrire des 

hiéroglyphes symboliques, d’inscrire de nouvelles frontières et des 

points de repère provisoires."314 

 

  Two-lane blacktop (1971) de Monte Hellman és una de les 

manifestacions més representatives de la carretera convertida en un 

espai de trànsit (habitable). Els protagonistes del film, sota l'esperit 

nihilista de la generació beat315, deambulen per les carreteres de 

l'interior d'Amèrica sense cap horitzó a seguir. La velocitat, el cotxe 

i la línia recta són els pilars d'aquest viatge fílmic. D'ells neix la 

mise en paysage de Monte Hellman, basada en la mobilitat pel plaer 
                                                
313 Sobre aquesta qüestió de l'horitzó, Jordi Balló apunta: "L'horitzó és un signe 
d'identitat nacional americana. El caràcter elegíac de la pintura i la fotografia 
paisatgística tindria aquesta funció cohesionadora, que durant el segle XX deixa 
de ser prioritària pel que fa a la plàstica, essent rellevada entusiàsticament pel 
cinema. Amb el gènere del western, la cultura nord-americana crea un sistema de 
representació en el qual el paisatge deixa de tenir funció realista per esdevenir 
essencialment metafòric: és la idea d'un més enllà aventurer, és la línia darrere 
la qual s'amaga la promesa. Els westerns fundacionals basats en la conquesta de 
la nova terra prenen aquest motiu visual com a principal representació del seu 
itinerari." A: BALLÓ, Jordi. Imatges del silenci. Els motius visuals al cinema. 
Op. Citat, pàg. 198  
314 NATALI, Maurizia. L'image-paysage: iconologie et cinema. Vincennes, 
Presses Universitaires de Vincennes, 1996, pàg. 91  
315 On the road (1957) de Jacques Kerouac esdevindrà el llibre manifest d'una 
generació d'artistes, marcada per l'existencialisme i el desencant enfront de la 
societat moderna americana. El llibre és una mostra més de les relacions que 
s'estableixen entre el "text-paisatge" i la "imatge-paisatge" a l'hora de donar llum 
a noves formes paisatgístiques.   
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de la mobilitat. Es tracta d'un pur cinema d'atraccions que troba la 

seva figuració definitiva en la darrera escena de la pel·lícula 

(figs.283-286); la qual manté una interessant correspondència amb 

el quadre de J.M.W. Turner, Rain, Steam and speed.  

 

 

 

 

 
Figs.283-286 Rain, Steam and Speed – The Great Western 
Railway (J.M.W. Turner, 1844)   // Fragments de l'escena final 
de Two-lane blacktop  (Monte Hellman, 1971)  
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 Com en el quadre de Turner, l'experiència del paisatge en el 

film emergeix del moviment, i més concretament, de la velocitat. La 

dissolució de les formes esdevé l'únic mecanisme a l'abast dels 

artistes (pintor i cineasta) per tal de mostrar la sensació 

bouleversant de travessar el paisatge i viure'l des de l'interior. A 

partir de l'abstracció es perd qualsevol possibilitat d'aprehensió de 

l'espai, a la vegada que emergeix la possibilitat de viure'l, 

experimentar-lo. La darrera imatge fixe amb el cel·luloide cremant-

se revela la impossibilitat de contenir aquesta energia que ha posat 

en circulació als protagonistes. El propi material fílmic es degrada 

en l'esforç de contenir aquesta pulsió de moviment.   

 

A partir d'aquesta escena sorgeix, de nou, el paral·lelisme 

amb els Phantom rides del cinema dels orígens; certificant l'estret 

vincle entre el fantàstic i la mobilitat del paisatge. En el pas de la 

imatge congelada a la degradació del cel·luloide irromp la 

fantasmagoria latent en el paisatge en moviment. El pintoresc es 

volatilitza a tota velocitat i amb ell qualsevol esperança de retrobar 

l'aura en la qual aquest s'havia construït. La carretera americana 

amb el seu diàleg amb el sublim americà esdevé la principal 

figuració de la vivència del paisatge.  

 

Si repensem el popular aforisme de Cézanne de "vivifier 

Poussin sur nature", a partir del film de Monte Hellman podem 

afirmar que la carretera es converteix en el gran motiu del segle XX 

per tal de trascendir qualsevol idea de la llunyania original en la 

qual s'havia construït el pintoresc. El paisatge no pren forma des de 
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la contemplació sinó des de la seva experimentació. La mirada 

mòbil es presenta com l'únic supervivent dels paisatges ideals. Per 

aquest motiu, la qüestió del paisatge in-situ (la carretera) cobra més 

importància que el paisatge in-visu (l'horitzó). En la imatge del 

cel·luloide cremant-se hi ha figurat l'esforç del cineasta de 

traspassar la imatge-paisatge.   

 

El desplaçament es converteix de per sí en un gest artístic i 

revolucionari al mateix moment. Vinculat amb la vivència del 

paisatge emergeix de nou la qüestió del diorama com a paradigma 

de la variació paisatgística en la continuïtat de la mirada. El format 

Panavision en el que Monte Hellman roda el film esdevé una 

qüestió fonamental, evidenciant que la longitud de la finestra des de 

la qual s'inicia el viatge a l'interior del paisatge és clau per tal de 

potenciar l'experiència de l'espectacle paisatgístic. Més que mai, 

l'experiència de l'espectador té una correspondència amb la de 

l'espectador del diorama. La forma paisatgística de Two-lane 

blacktop sintetitza moltes de les idees apuntades al voltant de la 

qüestió de la mobilitat, perllongant, en certa manera, una petita 

història del paisatge cinematogràfic, lligada al dispositiu fílmic del 

cotxe. El trajecte, però, no acaba aquí. 
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4.5.3. Del retrovisor i el claude-glass 
 

 L'obra de Kiarostami en general i Y la vida continúa... en 

particular ens ofereixen un catàleg dels diferents usos del dispositif-

voiture com a mecanisme de visió cinematogràfic. En l'interval 

entre Rossellini i Kiarostami s'observa com aquestes noves mirades 

al món, aquests paisatges en moviment, tant abstractes com 

discontinus, tant informes com fragmentaris, aporten un fort 

caràcter de modernitat en el sí del paisatgisme cinematogràfic. Diu 

Michael Jakob: "Modernité et automobilité ont longtemps été 

synonymes. (...) L'automobile n'a pas uniquement créé de nouvelles 

formes paysagères, mais également une nouvelle manière 

d'appréhender la réalité."316  

 

 Tenint en compte el que apunta Jakob, no és casual que 

altres cineastes de la modernitat cinematogràfica, independentment 

de la tradició cultural de la qual provinguin, hagin trobat en el 

vehicle un motiu per articular una nova mirada a la realitat. Aquest 

és el cas de Manoel de Oliveira i el seu Voyage au début du monde 

(1997) on el cineasta amplia el catàleg de formes paisatgístiques 

que neixen de la hibridació entre el cinema i el cotxe.   

 

 En Voyage au début du monde trobem en la "imatge-

retrovisor" del vehicle en el qual es desplacen els protagonistes 

d'aquesta road-movie crepuscular, una de les re-escriptures més 

interessants del claude-glass del pintoresc. Més enllà del fet que 

                                                
316 JAKOB, Michael. Paysage et temps. Op. Citat, pàgs. 47-49. 
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ambdós aparells de visió (i d'enquadrament) comparteixen una 

mateixa metodologia d'ús, amb el viatger d'esquena al motiu 

paisatgístic, el vincle neix de la mirada cap al passat que projecten 

tant un com l'altre. Per un costat, el claude-glass pretenia recuperar 

en l'interior de la natura l'aura dels paisatges ideals, perduda amb el 

pas dels anys; de l'altre, en la "imatge-retrovisor" del film d'Oliveira 

es figura l'objectiu del cineasta de fer retornar el passat a través de 

la contemplació de les ruïnes que travessen els protagonistes al llarg 

del seu viatge. Ambdós motius, apel·len a la utopia d'"atrapar" 

(enquadrar) en el present un temps passat. Aquest diàleg de temps, 

inherent als dos dispositius de visió, és el que singularitza i apropa 

el retrovisor i el claude-glass.     

 

A diferència dels films analitzats anteriorment, en Voyage 

au début du monde la mirada mòbil de l'espectador no es projecta 

cap endavant (en un continu progrès), sinó que es focalitza en allò 

que deixem enrera a mesura que avancem (figs.287-289). El gest 

d'Oliveira d'invertir la tradicional visió de les Rail-road views, 

mitjançant la "imatge-retrovisor", converteix el desfilament del 

paisatge en el que Gilles Deleuze denomina "imatge-cristall"317. En 

ella es produeix una escissió del temps, d’una banda la successió del 

temps present (la imatge actual) i de l’altra la conservació del passat 

en sí mateix (la imatge virtual). En definitiva, una imatge construïda 

a partir de la unitat indivisible del present que passa i el seu passat 

que emergeix de forma contínua; el pur i simple fluir del temps.  

 

                                                
317 DELEUZE, Gilles. Op. Citat.  
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Figs.287-289  Fragments de la "imatge-retrovisor" a l'interior del 
vehicle on es desenvolupa l'acció de Voyage au début du monde  

 

Serge Daney, de forma significativa, va descriure aquest 

procés de "generació del temps" mitjançant la metàfora del 

retrovisor318; el mirall on podem veure tant la imatge del nostre 

passat com la manera en que aquesta és modificada per tots aquells 

presents que desapareixen de la nostra vista. Aquesta idea, aplicada 

al paisatge, és la que fonamenta el dispositiu fílmic d'Oliveira i el 

vincula al del claude-glass.  

 

Els viatgers del segle XIX que es deturaven en el seu Tour, a 

la recerca d'aquella imatge pintoresca, reconstruïen en el present 

una imatge-paisatge del passat. El mateix succeeix en el viatge 

fílmic que emprèn l'alter-ego del director portuguès, representat per 

Marcello Mastroianni, on cada parada en el recorregut esdevé una 
                                                
318 DANEY, Serge. Perseverancia. Buenos Aires, El Amante, 1998, pàg. 47 
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evocació del passat en el present. Sota aquest plantejament, els 

llargs travellings que ens mostren el retrocedir del paisatge donen 

forma a aquesta coexistència de dues temporalitats que planteja el 

film319. El cotxe, i per extensió el retrovisor, se'ns mostra com un 

dispositiu de visió que ens permet transitar i dialogar amb els 

règims temporals en un trajecte a través de les ruïnes.  

  

4.5.4. Travessar el paisatge: travessar el temps 
 

 El "Grand Tour temporal" és possiblement una de les 

millors maneres de definir el "film-viatge" de Jean-Marie Straub i 

Danièle Huillet, Trop tôt, trop tard (1981). Hereus directes de la 

tradició del cinematògraf, Straub-Huillet conceben la pel·lícula com 

una reescriptura del travelogue on, tal i com succeïa en la majoria 

de films d'aquest gènere, les imatges paisatgístiques s'acompanyen 

d'uns textos recitats en off. Així, seguint la clàssica dialèctica 

straubiana entre imatge i so, la carta d'Engels a Kautsky (1891) en 

la primera part del viatge i els textos de Mahmoud Hussein (Class 

Struggles in Egypt, 1969) en la segona part, es contraposen als 

paisatges en els quals s'endinsen els espectadors. És a partir 

d'aquesta "confrontació" entre el que es veu i el que es sent que 

emergeix el pensament, no de caràcter geogràfic (com succeïa en els 

travelogues dels orígens) sinó més aviat historico-polític.  

 

                                                
319 Per un anàlisi en detall de Voyage au début du monde i la qüestió de la 
dialèctica temporal que travessa el film, veure: SALVADÓ, Glòria. Contraplà 
amb la mort. Imatge i història en el cinema portuguès contemporani. Tesi 
Doctoral UPF, 2008, pàgs. 163-183 
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 Els camins desèrtics i profunds d'Egipte que es 

mostren/recorren durant la segona part del film, contraposats a les 

proclames revolucionàries dels textos recitats, evidencien el fracàs 

de la lluita obrera i anti-imperialista; el fracàs d'un segle. Prova 

d'això és que l'empremta colonialista consubstancial320 als 

travelogue, en el seus trajectes d'Occident o Orient, encara és latent 

al llarg del viatge que emprenen els Straub-Huillet a finals del segle 

XX. La buidor del paisatge, la pràctica absència de vida camperola 

al llarg del territori travessat, posa en qüestió que algun canvi socio-

econòmic s'hagi arribat a produir entre el temps en el que s'han 

escrit els textos i el temps present de la filmació. El paisatge esdevé 

un testimoni mut de la Història que l'espectador cinematogràfic ha 

de saber interpretar.  

 

 El pintoresc dels travelogue adquireix de les mans dels 

cineastes una dimensió històrica, en la qual la natura no es 

contempla des de la perspectiva d'allò bell sinó com a memento 

mori del passat. Tal i com apunta Michael Jakob, "le sujet qui 

constitue un paysage n'est pas seulement un corps qui se meut dans 

l'espace; il est aussi une conscience pénétrée d'histoire. Là où il y a 

paysage, il y a aussi rencontre de la nature et de l'histoire: l'histoire 

s'inscrit dans la nature."321 En aquest sentit, Trop tôt, trop tard 

                                                
320 Tant les travel lectures com posteriorment els travelogue són subgèneres de 
viatges que conserven, en essència, la mirada imperialista pròpia d'Occident 
envers Orient; concebut aquest últim, com la imatge d'uns territoris llunyans 
exòtics que es troben en vies de desenvolupament. Aquests subgèneres esdevenen 
manifestacions de l'evolució geo-política que es produeix al llarg del segle XIX.  
321 JAKOB, Michael. Paysage et temps. Op. Citat, pàg. 37.    
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apel·la a l'experiència del paisatge des de la consciència col·lectiva 

per sobre de la vivència individual.  

 

 A partir d'aquests plantejaments, l'engranatge fílmic 

s'articula a partir del paisatge en moviment. Els travellings en 

avenç, sempre presos des de dalt d'un cotxe (com si es tractés del 

tren de la modernitat cinematogràfica), esdeven les principals 

formes paisatgístiques, juntament amb les habituals "panoràmiques 

straubianes"322. En aquest procés d'avançar a través del paisatge 

emergeixen les ruïnes d'uns ideals associats a una època enterrada 

per l'inexorable pas del temps (i del progrés). La mobilitat 

paisatgística, en una mena de diàleg amb el dispositiu mòbil de 

Viaggio in Italia, s'associa a la qüestió del palimpsest on el 

moviment continu a través del territori posa al descobert les capes 

temporals que constitueixen el paisatge. Es podria dir que el 

moviment per la superfície del present fa emergir la immobilitat 

soterrada del passat. Tal i com apunta Jacques Aumont. “This idea 

of an implicit evocation, of an underground reservoir (of meaning, 

of memory, of history, of death) whose task it is for the landscape to 

conjure, is an eminently recognizable one, for it constitutes within 

Straub and Huillet’s cinema a quasi-authorial thematic trait. In 

                                                
322 En una permanent dialèctica temporal (entre present i passat // entre imatge i 
paraula) el tàndem Straub-Huillet troba en la panoràmica la forma 
cinematogràfica pura capaç de contenir aquesta confrontació de temps. Aquesta 
forma, que reapareix al llarg dels seus films, ha estat definida per Gilles Deleuze 
com a "pla straubià". Diu Deleuze: "A la pregunta "¿qué es un plano 
straubiano?" se puede responder, como en un manual de estratigrafia, que es un 
corte que encierra las líneas de puntos de "facies" desaparecidos y las líneas 
llenas de los que todavía tocamos. La imagen visual, en Straub, es la roca." A: 
DELEUZE, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Op. Citat, pàg. 323      
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almost every one of their films, the landscapes are immense tombs, 

cenotaphs, or monuments to some anonymous martyrology.”323 

 

 Les paraules d'Aumont tenen una correspondència amb les 

de Gilles Deleuze quan apunta que en els films dels Straub-Huillet, 

"la tierra vale por lo que está sepultado en ella."324 "Trop tôt, trop 

tard", revel·la que el moviment a través del paisatge pot convertir-

se en un mecanisme per tal de fer aflorar allò soterrat i 

irrepresentable. La densitat de l'espai es tradueix en una densitat del 

temps, apel·lant a l'imaginari (pre-modern) del segle XIX on 

recórrer un gran porció d'espai implicava una gran porció de temps. 

La gran diferència, però, és que en consonància amb les tesis 

bergsonianes, el desplaçament en avenç per l'espai implica al 

mateix temps una regressió en el temps; dues línies temporals que 

cohabiten al llarg del recorregut.    

 

 En correspondència amb el dispositiu fílmic apuntat pels 

Straub-Huillet cal pensar el film À l'ouest des rails (2002) de Wang 

Bing, com un travelogue contemporani rodat al llarg de dos anys. 

Com en el cas anterior, el recorregut a través del territori (la Xina 

industrial) esdevé un procés de rastreig dels espectres que perviuen 

en el paisatge. Com apunta Cyril Béghin, al voltant del film, "(...) 

c'est un cinéma d'une "spectrologie" postcommuniste, pour 

reprendre des mots de Jacques Derrida: l'empire n'est plus 

                                                
323 AUMONT, Jacques. "The invention of place". A: LEFEBVRE, Martin (Ed.) 
Landscape and film. Routledge, Nova York / Londres. 2006, pàg. 5.    
324 DELEUZE, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Op. Citat, pàg. 
322. 
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immobile, car de son cadavre émanent des effluves fantômes qui 

font trembler les tables, et les chantiers."325 Aquesta qüestió dels 

espectres, tant associada als orígens dels Phantom rides, certifica 

aquesta idea de la mobilitat paisatgística com una forma 

d'emergència d'allò "fantasmàtic"; una condició que adquireix el 

paisatge cinematogràfic a partir de la mobilitat.  

 

 El propi Béghin defineix aquesta metodologia fílmica, o 

mise en paysage, sota el concepte d' "espacement". Aquest, a 

diferència del viatge tradicional i la mirada mòbil (clàssica) 

associada a ell, es basa simplement en la creació d'una "distància" 

sense la necessitat de fixar-ne un horitzó definit. La línia recta dels 

"paisatges del món", transposada en la línia del ferrocarril que 

travessa el film, no esdevé un camí a recórrer per avançar cap a un 

objectiu sinó simplement un avenç, una creació d'espais i distàncies. 

Els recorreguts (des de l'interior cap l'exterior) a través de les 

fàbriques mig abandonades i els solars en ruïnes fa emergir 

permanentment la (im)materialitat del buit. És a partir d'aquest 

desplaçament pel buit que emergeixen els espectres del passat. 

Béghin ho sintetitza així: "On se déplace beaucoup tout au long du 

film, la ville et les complexes industriels sont sillonnés dans toutes 

les directions mais toujours tout droit, suivant une logique 

labyrinthique qui laisse finalement soupçonner des retours, des 

boucles, une grande courboure des axes au-delà de la perspective: 

                                                
325 BÉGHIN, Cyril. "Dans la bataille, sur le chantier" A: Vertigo. Esthétique et 
histoire du cinéma, núm. 31, Juliol 2007, pàgs. 54-55   
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ça tourne en rond. Produire de l'espacement n'est donc pas aller 

quelque part, plutôt faire du chemin, déplacer les problèmes."326    

 

 Ambdós films posen en evidència que el camí, la via de tren 

(figs.290-293) o qualsevol altre motiu encarregat de guiar la mirada 

mòbil a través del territori per tal de donar forma al paisatge, han 

esdevingut l'epicentre del paisatgisme contemporani. El buit es 

converteix en una de les qüestions centrals d'aquests paisatges 

"post-pintoresc" als quals s'apropa el cinema a finals del segle XX i 

inicis del XXI; una tipologia de paisatge, com diu Michael Jakob, 

"sans confins précis, diffus, qui exhibe partout les stigmates de la 

non-assimilation de ses composantes, les traces mélancoliques de 

l'inachevé. C'est vers ce genre de paysage 'autre' au-delà de toutes 

les esthétiques du pittoresque que l'architecture du paysage de la 

fin du XXe siècle s'est tournée avec force."327   

 

  

                                                
326 Ídem, pàg. 56. 
327 JAKOB, Michael. Paysage et temps. Op. Citat, pàgs. 41-43 



 

305 

  
Figs.290-293 Els camins de Trop tôt, trop tard i els camins de ferro 
de À l'ouest des rails  

 

4.6. El travelling a través de l'univers 

 

 La noció d'infinitud latent en els "paisatges del món" i en la 

qual situàvem la gènesi de la mirada mòbil al paisatge, perd força al 

llarg del segle XX. El fet que tots els indrets de la terra estiguin 

explorats i inventariats i que, per tant, no hi hagi cap buit en els 

mapes ni cap cultura per descobrir crea la consciència generalitzada 

de que habitem un "món finit". En aquest context, la imatge de 

l'univers es presenta com la reescriptura contemporània de la 

llunyania paisatgística; la nova figuració de l'infinit. Els esforços 

per conquistar l'espai exterior, una vegada finalitzada la II Guerra 

Mundial, transformen l'imaginari paisatgístic i obren nous horitzons 

per descobrir on la figura de l'astronauta pren el relleu del cartògraf 

del segle XVI. El "Nou Món" es manifesta més enllà de l'esfera que 

habitem de forma que l'enlairar-se cap al cel s'erigeix en el pas 

necessari cap a la materialització dels ensomnis paisatgístics de 

l'època. Indirectament, en Peter Brueghel i el seu Paisatge amb la 

caiguda d’Ícar (1554-55) trobem, una vegada més, l'esboç dels 

moviments paisatgístics als quals ens aproximem. 
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 En aquest nou panorama, el viatge espacial es presenta com 

la reactualització del Grand Tour, amb la particularitat que les 

magnituds espacio-temporals del recorregut es multipliquen de 

forma exponencial. Per aquest motiu, el sublim troba una nova 

figuració en la imatge i el concepte de l'univers. Diu Remo Bodei:  

 
"Lo sublime natural no ha desaparecido, pero, para potenciarse, 

aguarda una nueva y eventual oleada de proyección de los hombres 

fuera de su hábitat, posible cuando su mirada se parte -si lo hace- de 

los problemas de la Tierra, mucho más acuciantes. Sufriendo una 

ulterior metamorfosis, los lugares de lo sublime tenderán entonces a 

trasladarse cada vez más hacia delante, hacia los inmensos espacios 

siderales y los "tiempos profundos" del cosmos. El paso fundamental 

se dio en el momento en el que -desgarrada la placenta protectora de 

la biosfera, que había tenido a los humanos encerrados en su planeta -

el primer representante de su especie puso el pie en la Luna, 

inaugurando así una epopeya análoga a la de la primera conquista del 

globo terrestre."328 

 

 En 1968, un any abans que es produeixi l'arribada de l'home 

a la lluna, s'estrena 2001: A space odissey de Stanley Kubrick. El 

film, a la vegada que anticipa l'experiència de l'home a l'espai 

exterior, recull els anhels de llunyania presents en l'imaginari 

paisatgístic de l'època i els articula en el viatge fílmic més 

desbordant de la història del cinema. En aquest sentit, l'absència 

d'un mitjà, que literalment pugui vehicular la mirada mòbil a través 

de l'espai exterior, obliga a Kubrick a realitzar una sèrie 

                                                
328 BODEI, Remo. Paisajes sublimes. El hombre ante la naturaleza salvaje. Op. 
Citat, pàg. 154. 
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d'invencions tècniques que li permetin posar de manifest 

l'experiència de travessar l'univers: el gran buit per excel·lència. Per 

aquest motiu, el cineasta encarrega a l'artista John Whitney la 

construcció d'un artilugi visual329, la slit-scan, que li permeti posar 

en escena el trajecte espacial amb el qual es clausurarà el film. 

Sobre aquest aparell s'expressa Jacques Aumont:  

 
"L'équipement, construit ad hoc, permettait d'obtenir -obsession 

kubrickienne constante- une profondeur de champ maximale, au prix 

d'un labeur immense (une minute d'exposition pour chaque 

photogramme). Cette séquence d'aspiration par l'espace-temps est 

donc, génétiquement, tout le contraire: un empilement d'images fixes 

photographiées très longuement. Des milliers de chichés tirés sur 

pellicule négative à haut contraste (pour le noir du cosmos) et 

reproduisant, dans un savant désordre, des structures moléculaires et 

critallines prises au microscope électronique, des circuit imprimés, 

des dessins d'architecture, des moirages -et des reproductions 

d'oeuvres op. L'immense, l'interminable plongée vers l'abîme trouve 

alors sa raison, d'autant plus forte que secrète: elle organise la 

coexistence de la science et de l'art, dans leurs états les plus 

contemporains."330 

 
                                                
329 És interessant posar de relleu que el mateix any en que s'estrena "2001: A 
space odissey" es produeixen les primeres grans evolucions en el camp de la 
imatge digital. Sobre aquesta qüestió apunta Federico López Silvestre: "1968 fue 
un año importante en la historia de las Computer Generated Images. Dos 
investigadores destacados de la Universidad de Utah y del Massachusetts 
Institute of Technology, David Evans e Ivan Sutherland fundaron ña E&S 
Computer Corporation, donde años más tarde nacerían los primeros simuladores 
de vuelo y los programas originales de construcción virtual para arquitectos." A: 
LÓPEZ SILVESTRE, Federico. El paisaje virtual. El cine de Hollywood y el 
neobarroco digital. Op. Citat, pàg. 19  
330 AUMONT, Jacques. Matière d'images. Paris, Éditions Images Modernes, 
2005, pàg. 155.   
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 El dispositiu de Whitney, creat a partir del collage de visions 

microscòpiques i textures abstractes, té una correspondència directa 

amb el calidoscopi de David Brewster (figs.294-299), on els colors i 

la mescla de formes provoquen l'efecte hipnòtic que Raymond 

Bellour atribuïa a les "mirades ferroviàries". En correspondència 

amb aquestes, el paisatge estel·lar que posa en escena Kubrick 

adquireix una dimensió abstracte, primitiva i misteriosa. En aquest 

sentit, és interessant posar de relleu com, malgrat que es treballi 

amb noves tècniques i es representin nous paisatges, sobreviu el 

caràcter fantasmàtic dels Phantom Rides a l'hora d'endinsar-se en un 

territori. Tot endinsament en el paisatge té quelcom de 

fantàs(ma)tic.   

 

  

  

  
Figs. 294-299 Fragments del travelling a través de l'univers de 
2001: A space odissey  
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 Així doncs, en aquest "Phantom Ride estel·lar" es produeix 

el mateix efecte descrit per Bellour, fins el punt que les sensacions i 

les percepcions de l'espectador queden suspeses pel desfilar continu 

de formes i colors. No és casual que el trajecte fílmic que planteja 

Kubrick desemboqui en la imatge del nadó observant la terra, en 

aquesta metamorfosi final de l'ésser humà. El propi trajecte 

experimentat a través del paisatge còsmic esdevé, literalment, un 

procés de regressió pel protagonista.  

 

 Un altre aspecte rellevant en el sí del travelling a través de 

l'univers que planteja Kubrick és la figuració de la mirada mòbil del 

viatger. La nau en la que el personatge de Dave (l'astronauta 

protagonista) s'endinsa en el paisatge és literalment un ull que es 

desplaça per l'espai (figs.300-301). Al llarg d'aquest capítol, quan 

abordàvem la qüestió de mirada mòbil, les tesis de Dziga Vertov i el 

"cine-ull" estaven latents i, de fet, tant el tren com el cotxe 

representaven, millor que cap altre motiu, l'alliberació de la mirada 

que descriu Vertov en el seus escrits i manifestos331. És interessant, 

                                                
331 Recollim un dels passatges dels seus escrits que entronca amb la figuració del 
viatge estel·lar de 2001: A space odissey. "Yo soy el cine-ojo. Yo soy el ojo 
mecánico. Yo, máquina, os muestro el mundo como sólo yo puedo verlo. Desde 
ahora y para siempre, me libero de la inmovilidad, humana, estoy en el 
movimiento ininterrumpido, me acerco y me alejo de los objetos, me deslizo por 
debajo, salto por encima de ellos avanzo junto al hocico de un caballo al galope, 
me sumerjo a toda marcha en el interior de la muchedumbre, corro ante los 
soldados que cargan, me tumbo sobre mis espaldas, me elevo al mismo tiempo 
que un aeroplano, caigo y alzo el vuelo con los cuerpos que caen y que vuelan. 
Este soy yo, aparato, que me he lanzado a lo largo de la resultante, bordeando el 
caos de los movimientos, fijando el movimiento a partir del movimiento surgido 
de las más complicadas combinaciones. Liberado del imperativo de las 16-17 
imágenes por segundo, liberado de los marcos del tiempo y del espacio, 
yuxtapongo todos los puntos del universo allí donde los haya fijado. Mi vía 
conduce a la creación de una nueva percepción del mundo. Por esta razón yo 
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doncs, que en aquest primer gran viatge de l'ésser humà cap a l'espai 

exterior el vehicle que projecta la mirada de l'espectador es figuri 

mitjançant aquest ull capaç de traspassar els límits terrestres fins 

arribar a nous planetes. El pòsit de ciència-ficció que tenien, en 

alguns passatges, les paraules del cineasta rus, prenen forma de 

mans de Kubrick. L'odissea del film és, per sobre de tot, una odissea 

visual que clausura els trajectes de la mirada mòbil a través dels 

"paisatges del món" del segle XVI.    

 

  
Figs.300-301  Fragments de la figuració de l' "odissea visual" de 
2001: A space odissey  

 

 Un darrer aspecte a tenir en compte en l'interior del viatge 

fílmic que planteja Kubrick és la qüestió de mirada vertical al 

paisatge. En la part final del trajecte de Dave, s'abandona el 

dispositiu del "paisatge-calidoscòpic" del Phantom Ride per tal de 

mostrar l'arribada als nous confins de l'univers a través del que 

Marc Desportes anomena paysage survol332. En l'interval entre una 

forma paisatgística i l'altra, Kubrick pretén fer visible l'evolució de 

l'ésser humà, el nou estadi de l'home de les estrelles. No és casual 

que el gran cineasta demiurg recorri a la mirada vertical  ja que en 

                                                                                                           
descifro de una forma nueva un mundo que os es desconocido." A: VERTOV, 
Dziga. Cine-ojo. Madrid, Editorial Fundamentos, 1973, pàgs. 26-27 
332 Veure: DESPORTES, Marc. "Le paysage survol". A: Op. Citat, pàgs. 379-391 
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la tradició333 d'aquesta hi ha figurat el triomf d'Ícar, és a dir, el 

triomf de l'home i la ciència. Es tracta de la posada en escena del 

somni cartogràfic d'observar el món des d'una perspectiva "in-

humana" on l'absència d'horitzó trenca amb els codis tradicionals de 

representació i trasllada el paisatge a una nova dimensió. Els 

paisatges desèrtics, tenyits de les tonalitats calidoscòpiques, que 

sobrevola l'ull de Kubrick es presenten com la figuració del nou 

sublim, una hibridació entre el buit, l'abstracció i la llunyania (figs. 

302-303). 

 

  
Figs.302-303 Els paisatges aeris que es sobrevolen al final del 
trajecte espacial del protagonista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
333 Sobre la gènesi i evolució de la mirada vertical, veure: DUBOIS, Philippe. "Le 
regard vertical ou: les transformations du paysage". A: MOTTET, Jean. Paysages 
du cinéma. Op. Citat, pàgs. 24-44 
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4.7. De la “promenade des yeux” a la “promenade des 

jambes”: la geografia de les emocions 
 

 Les visions associades tant al tren com al cotxe que el 

cinema posa en escena estan estretament relacionades, com hem 

vist, a la qüestió de la llunyania. Les formes paisatgístiques que 

sorgeixen d'aquests dispositius fílmics neixen del distanciament 

respecte el paisatge, inherent a aquests "vehicles" de la mirada 

mòbil. Mostra d'això és el rol fonamental de la finestra (com 

creadora de llunyanies) en l'interior de la tradició del paisatge-

moviment en el cinema. En aquest sentit, és interessant la reflexió 

que apunta Marc Desportes, en motiu del tren: “Fait traverser de 

multiples contrées, rend visible une succession de sites, mais sur un 

mode qui éloigne, repousse au loin. La vision ferroviaire, au lieu 

d'être cette sorte de possession à distance -voir c'est a-voir-, 

provoque une dépossession, une distanciation déréalisante.”334    

 

    Aquesta "distanciation déréalisante" és la que precisament fa 

emergir el caràcter fantasmagòric de moltes d'aquestes 

representacions paisatgístiques del cinema, articulades a partir del 

binomi "mouvoir-voir". En aquest sentit, la qüestió a plantejar-se és 

si la mobilitat del paisatge en el cinema pot construir-se a partir de 

la noció de proximitat, o el que és el mateix, articular-se a partir del 

binomi "mouvoir-avoir". Per fer-ho, René-Louis de Girardin, en el 

mencionat tractat De la composition des paysages (1777), ens 

                                                
334 DESPORTES, Marc. Op. Citat, pàg. 152 
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ofereix una sèrie de reflexions que incideixen en com la mobilitat 

reescriu la dialèctica llunyania-proximitat.   

 
“Si vous voulez bien sentir les beautés de la nature, choisissez, pour 

en étudier les détails, ce moment délicieux où la fraîcheur de l’aurore 

semble rajeunir l’univers; c’est alors que toute la terre s’embellit à 

l’approche de l’astre vivifiant qui ‘féconde’ dans son sein toutes les 

couleurs dont elle se pare et surtout celle de sa ‘robe universelle’, ce 

vert charmant, couleur si douce qui repose les yeux et calme l’âme. 

Sortons maintenant de ce grand ensemble fait pour la promenade des 

yeux et parcourons un peu avec vous la promenade des jambes. C’est 

derrière les ‘cadres’ des grands tableaux que nous devons la chercher; 

ce sera pour ainsi dire une galerie de petits ‘tableaux de chevalet’ que 

nous allons parcourir après avoir longtemps examiné le ‘tableau 

capital de l’atelier’.”335 

 

 Les paraules de Girardin tenen quelcom de revel·lador, en el 

seu fons i en la seva forma, especialment quan parla de 

“promenades des yeux” i “promenades des jambes”; vinculant el 

primer a la idea d’ “ensemble” i el segon als “détails”. Per Girardin, 

el “tableau capital” del taller es contempla amb els ulls però els 

fragments o “tableaux de chevalet”, cal buscar-los a l’interior de la 

natura, a través de l'acció de caminar i recol·lectar els detalls del 

paisatge. El tempo del caminant, s'allunya per complet de la 

temporalitat mecànica i constant dels vehicles en moviment. El 

caminar a través de la natura es presenta com una manera de trencar 

amb la visió llunyana, pròpia dels "vehicles" (cinematogràfics), i 

                                                
335 DE GIRARDIN, René-Louis. De la composition des paysages. Seyssel, 
Champ Vallon, 1992, pàg. 44 
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ens permet plantejar una visió fragmentària i de proximitat a partir 

de la qual representar el paisatge-moviment. 

 

 En la recerca dels detalls paisatgístics apuntada per René-

Louis de Girardin, la figura del caminant i la visió associada a ell 

adquireixen una enorme importància. No és casual que el seu tractat 

sobre la composició del paisatge coincideixi en el temps amb Les 

rêveries du promeneur solitaire (1776-78) de Jean-Jacques 

Rousseau. Aquest fet indica que en l'imaginari paisatgístic 

occidental de l'època emergeix la figura del caminant la qual es 

distancia del viatger del Grand Tour, estretament vinculat a la noció 

de llunyania. El caminant de Girardin, i per extensió de Rousseau, 

es sent atret per la proximitat, pel petit recorregut a través dels 

detalls paisatgístics; una qüestió que, anys abans, l' Émile (1762) del 

propi Rousseau ja abordava.  

 
"Un bell capvespre anem a passejar per un indret escaient on l'horitzó 

ben descobert deixa veure de ple el sol ponent, i observem els 

objectes que fan identificable el lloc de la posta. L'endemà per 

prendre la fresca, tornem al mateix lloc abans que es llevi el sol. 

Veiem que s'anuncia de lluny amb els trets de foc que llança al seu 

davant. L'incendi augmenta, l'orient sembla ja flamejar tot; quan 

esclaten les flames hem d'esperar l'astre encara una bona estona 

abans de que se'ns presenti, a cada instant ens sembla que apareix; 

finalment el veiem. Un punt brillant es dispara com un llamp i omple 

de cop tot l'espai; el vel de les tenebres s'esvaeix i cau. L'home 

reconeix l'indret i el troba embellit. La verdor ha adquirit durant la nit 

una vigor nova; el jorn naixent que l'il·lumina, els primers raigs que 

la dauren, la mostren coberta d'una capa rosada brillant, que 
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reflecteix als ulls la llum i els colors. Els ocells es reuneixen en cor i 

saluden plegats el pare de la vida; en aquest moment no n'hi ha ni un 

que calli; llur refiladissa, encara feble, és més lenta i més dolça que 

durant la resta del dia, es ressent de la llangor d'un plàcid despertar. 

La concurrència de tots aquests objectes dóna als sentits una impresió 

de frescor que sembla penetrar fins l'ànima. Durant una mitja hora hi 

ha com una mena d'encantament que cap home no resisteix; un 

espectacle tan gran, tan bell, tan deliciós, no pot deixar ningú 

indiferent."336  

 

 El text de Rousseau descriu a la perfecció aquesta 

emergència dels detalls a l'interior del paisatge. De la llunyania de 

l'horitzó amb el sol naixent passem a l'univers d'objectes 

paisatgístics que provoquen en el caminant la forta "impressió de 

frescor". El breu espai de temps en el que té lloc l'espectacle 

paisatgístic contrasta de ple amb l'imaginari del Grand Tour, el del 

recorregut d'enormes distàncies a la persecució dels horitzons dels 

paisatges clàssics. Amb els nous temps emergeixen noves figures 

que els representin. En aquest sentit, tal i com apunta Suzanne 

Liandrat-Guigues: 

 
“L’aspect du promeneur du XIXe siècle rompt par là même avec les 

individus singuliers, voyageurs, cheminots, pèlerins, colporteurs ou 

travailleurs qui précédé. L’anonymat de celui qui ne fait que passer 

ajoute au caractère indéfini de son déplacement. Rien à cacher mais 

rien à garder de ce simple promeneur, sinon justement une image. Ce 

qui revient à adopter le point de vue du flâneur qui consiste autant à 

                                                
336 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emili o de l'educació. Barcelona, Eumo Editorial, 
1989, pàg. 198.   
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ne retenir que le fugitif du mouvement qu’à “élire domicile dans le 

nombre”, selon Baudelaire.”337 

      

 Del promeneur de Rousseau al flâneur de Baudelaire es 

traça una història del paisatge-moviment en la proximitat. En 

ambdós figures trobem el gust pel detall i allò efímer, malgrat un ho 

articuli a partir del vagareig a través de la natura i l'altre en l'interior 

de la ciutat moderna. Ambdós contribueixen a la inversió 

progressiva de la dialèctica llunyania-proximitat que caracteritzarà 

el segle XX. Diu Suzanne Liandrat-Guigues: “Le marcheur n’est 

pas une simple thématique. Particulièrement bienvenu au seuil d’un 

siècle nouveau marqué lui-même par de très nombreuses avancées, 

il est un principe dynamique. Il transforme tout sur son passage, 

procède à des renversements de valeur, à des osmoses et des 

révélations inattendues. Il finit par être satisfaisant en lui-même, et 

pour cette raison s’impose au cours du XXe siècle.”338 

 

 El "principi dinàmic" del caminant articula una altra de les 

dialèctiques que travessen el paisatgisme occidental: la multiplicitat 

i la unitat. Si retornem a les tesis de René-Louis de Girardin 

observem com el recorregut dels ulls ens porta a la unitat del 

paisatge ("tableau capital") mentres que el de les cames, a la seva 

multiplicitat ("tableaux de chevalet"). El tempo del caminant permet 

que la variació continuada dels elements paisatgístics que se li 

ofereixen als ulls puguin prendre una forma determinada, el que 

                                                
337 LIANDRAT-GUIGUES, Suzanne. Esthétique du mouvement 
cinématographique. Paris, Klincksieck, 2005, pàgs. 112-113.  
338 Ídem, pàg. 117. 
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podríem anomenar una tonalitat del paisatge composta de diferents 

"notes musicals". Així, si el desfilar del món dels aparells mòbils de 

visió ens apropaven a l'abstracció de les formes paisatgístiques, en 

el caminar a través del món ens apropem a la musicalitat d'aquestes 

formes. Sobre aquesta qüestió, l'obra de Robert Walser, el qual va 

convertir el passeig en una de les seves principals figures literàries, 

ens ofereix alguns dels "textos-paisatge" (cinematogràficament) 

més revel·ladors. Walser s’expressa així en les obres El paseo 

(1917) i Los hermanos Tanner (1907):  

 
“Casas, huertos y personas se transformaban en sonidos, todos los 

objetos parecían haberse transformado en un solo espíritu y una sola 

ternura. Un dulce velo de plata y niebla espiritual nadaba en todo y se 

tendía alrededor de todo. El espíritu del mundo se había abierto, y 

todos los padecimientos, todas las decepciones humanas, todo lo 

malo, todo lo doloroso parecía esfumarse para no volver más.”339   

 
“Vinieron luego carros y carrozas, y el tranvía eléctrico pasó dando 

tumbos con su inconfundible chacoloteo. Zumbaban los alambres, 

restallaban los látigos, de todas partes llegaban silbidos y sonidos 

retumbantes. De pronto, el tañido de once campanadas irrumpió en el 

silencio, a través de toda esta batahola vibrante y lejana. El día, la 

mañana, los ruidos y los colores despertaron en ambos una inefable 

alegría. ¡Todo se volvió una sola percepción, un único sonido! En su 

condición de amantes oían fundirse todo en un sonido único.”340  

 

                                                
339 WALSER, Robert. El paseo. Madrid, Ediciones Siruela, 1996, pàg. 58  
340 WALSER, Robert. Los hermanos Tanner. Madrid, Ediciones Siruela, 2003. 
pàg. 54  
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 En les passejades walserianes, malgrat que el món es 

presenta al caminant de forma discontínua, en una successió de 

fragments paisatgístics, el seu propi moviment és capaç d'unificar 

els múltiples detalls fins a configurar-ne el "sonido único" del que 

parla l'autor. En aquests fragments literaris de Robert Walser 

trobem el rastre del que podríem denominar un "découpage del 

paisatge en moviment". Se'ns revela així l'estret vincle entre l'acció 

de caminar i l'essència del cinematògraf. Michel Chion ho sintetitza 

així:    

 
“La marche est un phénomène cinématographique ou, si l’on veut, le 

cinéma a aussi un rapport avec la marche parce qu’il s’agit de faire 

du continu avec du discontinu. Le processus qui transforme la 

mécanique discontinue des pas et de la démarche en glissement 

continu dans l’espace trouve un écho dans la répétition discontinue 

des actions qui entraînent le film dans son couloir, image fixe par 

image fixe, et crée une impression de glissement.”341 
 

 Els detalls paisatgístics que articulen les passejades de 

Robert Walser (com anteriorment les de Girardin i Rousseau) 

troben la seva correspondència en les "situacions òptiques i sonores 

pures" de les que parla Gilles Deleuze per definir la imatge-temps. 

En aquesta línia, Deleuze en els seus estudis cinematogràfics 

planteja la "forme bal(l)ade"342 com una contraposició a la lògica 

d'"acció-reacció" que defineix la imatge-moviment. Durant el 

desplaçament del caminant emergeixen successivament els 
                                                
341 CHION, Michel. "L’homme qui marche". AUMONT, Jacques (Dir.). 
L’invention de la figure humaine. Paris, Cinémathèque Française, 1995, pàg. 38.  
342 DELEUZE, Gilles. Op. Citat, pàg. 10.  
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fragments d'espai i de temps purs desvinculats de qualsevol 

plantejament narratiu, de manera que la "forme bal(l)ade" es 

planteja com un moviment fluïd que no respon a cap causa ni 

efecte, sinó simplement al "principi dinàmic" del caminant. Es 

converteix, per tant, la caminada i les seves variants (deriva, 

errància i vagareig) en una de les principals formes de la modernitat 

cinematogràfica. Una vegada més, en el sí de la història de la 

mobilitat paisatgística, el desplaçament continu es planteja com a 

règim temporal i no pas espacial. Diu Deleuze:  

 
"Mientras que la imagen-movimiento y sus signos sensoriomotores 

sólo estaban en relación con una imagen indirecta "del" tiempo 

(dependiendo del montaje), la imagen óptica y sonora pura, sus 

opsignos y sonsignos, se enlazan directamente a una imagen-tiempo 

que ha subordinado al movimiento. Es la inversión que hace no ya 

del tiempo la medida del movimiento, sino del movimiento la 

perspectiva del tiempo: constituye todo un cine del tiempo, con una 

nueva concepción y nuevas formas."343 

 

 En l'interior del dispositiu que articula Apichatpong 

Weerasethakul a Blissfully yours (2002), el recurs de la steadicam344 

                                                
343 Ídem, pàg. 38. 
344 La creació en 1975 de la steadicam, de mans del l'operador de càmera Garret 
Brown, porta a la seva màxima expressió la "forme bal(l)ade" de Gilles Deleuze. 
Els travellings tradicionals realitzats sobre vies o bé la càmera en mà no podien 
restituir cinematogràficament la continuïtat i la fluïdesa de la mirada del 
caminant. A partir de l'artilugi de Brown, la càmera troba el seu suport en el cos 
humà de forma que la mobilitat que es restitueix en la pantalla és la pròpia del 
caminant i del seu tempo. L'altra gran aportació d'aquest artilugi és el 
descobriment de nous paisatges. La seva mal·leabilitat facilita que la càmera (i 
per tant l'ull de l'espectador) pugui endinsar-se de forma contínua en espais i 
territoris que fins llavors havien quedat exclosos de l'imaginari paisatgístic del 
cinema. La pulsió de penetrar a l'interior d'un paisatge es porta al límit amb la 
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reescriu "la promenade des jambes" a través de la natura, 

convertint-la en una de les principals formes de la mobilitat 

paisatgística en el cinema contemporani. D'entrada, és interessant 

posar de relleu el fet que el film de Weerasethakul, concebut com 

una reescriptura oriental de la Partie de Campagne de Jean Renoir, 

està estructurat com un díptic de la mobilitat paisatgística. En la 

primera part del film, se'ns mostra el recorregut dels protagonistes 

des de l'interior de la ciutat fins a l'exterior de la jungla de forma 

que la línia recta i la regard-voiture guien a l'espectador a través del 

territori. Per contra, en la segona part, se'ns mostra l'interioritat de la 

jungla i és la steadicam a través de la "forme bal(l)ade" la que 

articula la visió de l'espectador. La contraposició d'ambdues formes 

paisatgístiques esdevé, d'entrada, una declaració d'intencions per 

part del cineasta ja que en l'interval entre una i l'altra emergeixen les 

singularitats de cadascuna d'elles. La primera ens mostra 

l'endinsament cap el paisatge a través de la llunyania mentres que la 

segona ho fa a partir de la proximitat (figs. 304-307).  

 

  
 

                                                                                                           
invenció de Garret Brown. A l'hora de pensar, doncs, la representació del 
paisatge-moviment, la steadicam significa una petita revolució. 



 

321 

  
Fig.304-307 Fragments de Blissfully yours, les dues formes de la 
mirada mòbil 

  

 En apartats anteriors hem abordat extensament les mirades 

mòbils projectades en la llunyania així doncs, centrem-nos, en les 

singularitats estètiques de la caminada cinematogràfica que posa en 

escena Weerasethakul en la segona part del film. Com apuntàvem, 

el dispositiu mòbil de la steadicam ens presenta l'interioritat d'un 

territori que fins llavors havia estat associat a l'imaginari paisatgístic 

de la llunyania. El director tailandès, però, aposta per fer tot el 

contrari i a través de la "promenade des jambes", opta per mostrar-

nos els detalls paisatgístics que donen forma a la jungla, alterant 

així la percepció clàssica de l'espectador cinematogràfic fins el punt 

que el paisatge no es restitueix en la pantalla per ser contemplat sinó 

viscut.  

 

 Al llarg del travelling en avenç per l'interior de la jungla, el 

paisatge emergeix a partir de la seva frondositat. La proximitat de la 

mirada posa de relleu les modulacions de la llum, la saturació de les 

formes i la homogeneïtat del color verd que esdevenen els elements 

a partir dels quals l'espectador del film pot (re)construir el paisatge. 

En aquest sentit, és interessant remarcar que aquest descobriment de 

l'espai es fa a partir de la Rückenfigur (figura d'esquena) pròpia de 
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l'imaginari paisatgístic de Caspar David Friedrich. A través d'aquest 

dispositiu de visió es desestabilitza el "vis-à-vis" entre l'espectador i 

l'escena, a la vegada que es reforça la sensació de densitat i 

d'espessor tant de l'espai que es creua com del temps que es 

necessita per creuar-lo. La steadicam articula una Rückenfigur en 

moviment i de la proximitat, creant així una forma paisatgística 

estrictament cinematogràfica, que a diferència del seu referent 

friedrichià no determina una escissió enfront la natura sinó tot el 

contrari: la seva immersió (figs. 308-310).  

 

  

 
Figs. 308-310 Fragments de Blissfully yours  // "Dona davant la 
sortida del sol" (1818-20) de Caspar David Friedrich.  

 

 A través de la steadicam, la "forme bal(l)ade" fa possible el 

binomi "mouvoir-avoir", descrit per Marc Desportes. La mise en 

paysage de Weerasethakul més que destinar-se a la vista es destina 
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al tacte, de forma que a través de la caminada, la jungla més que 

observar-se pot palpar-se. Sobre aquesta qüestió, Catherine 

Ermakoff apunta: 

 
"La consistance charnelle qu'acquiert la forêt, loin de dépendre d'un 

point de vue s'attachant à nous ramener au plus près de choses, à en 

soupeser le poids, en détailler le grain et les nervures, procède d'un 

regard qui ne cherche pas à se départir de la présence des 

personnages pour désigner le détail de ce qui les entoure. 

L'immersion à l'intérieur de la fôret en prend corps qu'a travers 

l'agencement de plans qui, épousant tantôt la marche du couple 

occupé à se frayer un chemin, tantôt embrassant une portion plus 

importante d'espace où émerge l'assise du sol, travaillent à exposer la 

profondeur qu'organisent l'étagement des arbres et les treillis des 

ramures, en même temps qu'ils restituent les impressions tactiles 

créés par le déplacement des personnages: cette sensation qu'ils 

donnent d'espacer l'air lui-même et d'en fendre le volume."345 

 

 Per sobre de la dimensió visual, la "promenade des jambes" 

de Weerasethakul fa emergir la dimensió escultural del paisatge. La 

presència dels volums, de les matèries, de les textures situen a 

l'espectador cinematogràfic de ple en el seu interior. S'inverteix 

doncs la tradicional lògica de que el paisatge es desplega davant de 

l'espectador, per entrar en una dimensió on aquest forma part del 

paisatge. Els detalls recollits al llarg del recorregut teixeixen una 

atmosfera (stimmung) que ressona a l'interior de l'espectador, fent-lo 

partícep de la cadena infinita d'esdeveniments que donen forma a la 

                                                
345 ERMAKOFF, Catherine. "Une maison dans les bois" A: Vertigo. Esthétique et 
histoire du cinéma, núm. 31, Juliol 2007, pàg. 20  
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natura. Els múltiples plans paisatgístics que se succeixen durant la 

caminada dels protagonistes, com les "situacions òptiques i sonores 

pures" que es fan presents, configuren el "sonido único" walserià 

que ens lliga al món i ens permet formar part d'ell. Diu Jean-Luc 

Nancy:  

 
“Un monde n’est pas une unité de l’ordre objectif ou extrinsèque: un 

monde n’est jamais devant moi, ou bien il est un autre monde que le 

mien. Dès qu’un monde m’apparaît en tant que monde, j’en partage 

déjà quelque chose: j’éprouve une part de ses résonances internes. 

Peut-être ce terme de “résonance” est-il apte à faire sentir ce dont il 

s’agit: un monde est un espace dans lequel résonne une certaine 

tonalité. Mais celle-ci n’est rien d’autre que l’ensemble des 

résonances que se renvoient, que modulent et modalisent les 

éléments, les moments, les lieux de ce monde (...) L’appartenance à 

cet ensemble consiste dans le partage de cette teneur et de cette 

tonalité, dans le fait de s’y retrouver (...). Un monde, on s’y trouve et 

on s’y retrouve.”346 
   

 A partir de Blisfully yours i de les paraules de Jean-Luc 

Nancy, ens interessa posar en circulació el concepte de "geografia 

de les emocions" que Joan Nogué dibuixa a Paisatge, Territori i 

Societat Civil (2010). Diu Nogué:  

 
"La paraula emoció deriva del verb llatí emovere, compost per les 

arrels e, de fora, i movere, de moure's, traslladar-se. 

Etimològicament, per tant, el significat d'emoció està estretament unit 

                                                
346 NANCY, Jean-Luc. La Création du monde ou la mondialisation. Paris, 
Galilée, 2002, pàgs. 34-35 
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al de paraules com trasllat, viatge, transferència d'un lloc a un altre. 

Les geografies emocionals ens suggereixen la conveniència de posar 

en quarantena les suposades certeses implícites d'una descripció 

geogràfica de caràcter exclusivament visual, de base empírica i 

cartesiana i de temps mitjà i llarg. Aquesta hegemònica visió del món 

que privilegia a vista sobre la resta de sentits, el durador sobre 

l'instantani, el tangible sobre l'intangible i el sedentari sobre el 

nòmada i que, a més, és inseparable del concepte d'espai propi de la 

geografia clàssica, pot tenir serioses dificultats per "descobrir" els 

nous llocs i els nous paisatges sorgits en un espai fluctuant i d'un 

transitar permanent entre configuracions espaciotemporals diferents. 

Si ens deixem guiar per les emocions, ens serà molt més fàcil no 

perdre'ns en aquest transitar."347 

 

 A la llum del que apunta Nogué es posen sobre la taula les 

singularitats de la passejada dels protagonistes per l'interior de la 

jungla. L' "emoció" que dóna títol al film ("Blisfully") respon a 

aquest sentiment d'experimentar el paisatge a partir de la mobilitat, 

el trànsit i/o el desplaçament. El concepte de "geografia de 

l'emoció" trenca amb la lògica cartogràfica amb la que empreníem 

el nostre recorregut de la mobilitat i ens obre una nova dimensió per 

la qual pot transitar el cinema contemporani. L'abandonament de la 

dimensió visual que planteja Nogué és la que apareix figurada en el 

film de Weerasethakul on l'adveniment de la tactilitat de la natura 

crea un nou paisatge (i una nova percepció d'aquest) per a 

l'espectador cinematogràfic. Així doncs, les característiques del 

cinema permeten posar en escena el concepte de "geografia de 

                                                
347 NOGUÉ, Joan. Paisatge, territori i societat civil. València, Edicions 3 i 4, 
2010, pàgs. 115-116 
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l'emoció" per tal de plantejar un paisatge cinematogràfic construït 

més enllà de l'ull mòbil o, si més no, que es completi amb aquest 

últim. A partir del moviment se'ns obren nous camins pels quals pot 

circular el paisatgisme en la contemporaneïtat. A continuació, en 

recorrarem un d'ells.     

 

4.8. Esculpir (en) el paisatge, quan el cinema esdevé un 

land-art  
 

 L'evolució del paisatge-moviment en el cinema tendeix a 

profunditzar en la qüestió de l'experiència/vivència d'aquest per 

sobre de la seva (re)composició/contemplació. Tant els 

desplaçaments com els espais de desplaçament es converteixen de 

forma progressiva en l'epicentre de la reflexió paisatgística. Així, 

tenint en compte la "doble artialització" de la natura que planteja 

Alain Roger, s'observa com entre mitjans i finals del segle XX 

emergeix la qüestió del paisatge in-situ. Es tracta de trascendir la 

"imatge-paisatge" (in-visu) tradicional per encaminar-se, 

literalment, al (re)descrobriment del territori i l'experiència 

associada a ell.  

 

 Les transformacions en el sí de l'imaginari paisatgístic no 

són exclusivament cinematogràfiques; tot el contrari, tenen una 

correspondència/ressonància amb les metamorfosis que es 

produeixen en el camp de l'art, i més específicament en el de 

l'escultura. És el 1966 quan l'escultor americà Tony Smith publica 

en la revista Artforum, el relat del seu viatge per una autopista en 
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construcció que acabarà convertint-se en el manifest del naixent 

land-art. Escriu Tony Smith.  

 
“Cogí tres estudiantes y salí en coche desde algún lugar de Meadows 

hasta New Brunswick. […] Este viaje en coche fue una experiencia 

reveladora. Tanto la carretera como gran parte del paisaje eran 

artificiales, y por tanto no podían considerarse como una obra de arte. 

Por otro lado, me produjeron un efecto que el arte jamás me había 

producido. Primero no sabía de qué se trataba, pero produjo el efecto 

de liberarme de muchos de los puntos de vista que yo tenía acerca del 

arte. Parecía como si hubiese allí una realidad que nunca había tenido 

una expresión artística. La experiencia de esta carreterea era algo que 

estaba representado cartográficamente, pero que no se reconocía 

socialmente […]. No hay modo de enmarcarla tan sólo puedes 

experimentarla.”348 

 

 A partir de les paraules de Tony Smith, el paisatgisme es 

reinventa tornant a les fonts originals de les quals partia tot: recórrer 

un país per transformar-lo en paisatge. Sota aquesta lògica, 

comencen a aflorar les iniciatives d'artistes, dels considerats 

minimalistes, d'endinsar-se en el territori per treballar-lo i convertir-

lo en una experiència estètica. Sens dubte, es tracta d'una reacció al 

que Michael Jakob definia com la “musealització” del paisatge al 

segle XX; una resposta a la seva proliferació i saturació com a 

imatge-paisatge i a la pèrdua de la seva experimentació estètica in-

                                                
348 SMITH, Tony. Paisaje transversal. A: 
[http://www.paisajetransversal.org/2010/02/reflexiones-extractos-y-
comentarios.html] 
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situ. En definitiva, un gest de resistència a la pèrdua de l'aura del 

paisatge. 

 

 Tenint en compte aquest context, el simple desplaçar-se 

esdevé una (re)acció artística en la qual el “recorregut” es 

converteix en una obra d'art. Sobre aquest últim, ens fem nostres les 

paraules de Francesco Careri:  

 
“El recorrido se refiere al mismo tiempo: al acto de atravesar (el 

recorrido como acción de andar), la línea que atraviesa el espacio (el 

recorrido como objeto arquitectónico) y el relato del espacio 

atravesado (el recorrido como estructura narrativa). Aquí queremos 

proponer el recorrido como una forma estética disponible para la 

arquitectura y el paisaje. En nuestro siglo, el redescubrimiento del 

recorrido tuvo lugar primero en el terreno literario (Tristan Tzara, 

André Breton y Guy Debord eran escritores), luego en el terreno de 

la escultura (Carl Andre, Richard Long y Robert Smithson son 

escultores).”349   

 

 En aquest sentit, els landartistes britànics Richard Long i 

Hamish Fulton exploren l’experiència paisatgística a través de la 

pràctica del caminar. Una activitat que per ells es concep com 

l’única manera d’activar la sensibilitat humana, l’única via d’estar 

en el món, d’orientar-s’hi i de formar-ne part. Així, en obres com A 

line made walking England (1967) de Long (fig.311) o bé The 

Pilgrim’s way (1971) de Fulton, el propi gest de desplaçar-se 

serveix per a dibuixar un camí (a vegades literalment, traçant-lo 
                                                
349 CARERI, Francesco. Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2002, pàg. 25 
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amb els propis peus o alineant les pedres que s’han anat recollint al 

llarg del trajecte) que esdevé l’obra d’art en sí mateixa. Els dos 

artistes agrupen, doncs, dues activitats aparentment distanciades: 

l’escultura (la línia) i el caminar (l’acció/moviment), convertint el 

propi cos en l’eina de treball i a la vegada en el seu propi límit 

d’espai i de temps. El projecte artístic d’ambdós consisteix en 

deixar un rastre en la pròpia terra; una empremta del pas de l’home 

que el lligui de nou a la naturalesa i al propi espai. En definitiva, es 

tracta d’intentar inscriure una presència a partir de l’absència del 

cos, fer visibles les sensacions que sorgeixen de l’experiementació 

del paisatge. Enfront de l’instantaneïtat i la fugacitat de la 

modernitat ambdós aposten per la permanència i la continuïtat. 

 

 En retrospectiva, tant les paraules de Tony Smith com els 

projectes artístics de Long i Fulton il·luminen i prefiguren algunes 

de les formes paisatgístiques del cinema abordades en anterioritat, 

com en el cas de Two-lane blacktop o bé Blisfully Yours, on les 

mises en paysage s'articulen des de l'esforç d'experimentar i recórrer 

el territori. És, però, en el projecte artístic d'Abbas Kiarostami (el 

qual ja hem creuat en el nostre recorregut) on les ressonàncies entre 

el cinema i el land-art són més visibles. Un projecte (tant fílmic 

com fotogràfic) que persegueix l'objectiu (land)artístic de 

(re)apropiar-se el territori. Cal, doncs, que viatgem a la regió del 

Gilan d'Iran, escenari de la seva popular "Trilogia de Koker", i 

enfilem el turó amb el seu camí zigzaguejant per explorar aquesta 

correspondència.      
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 Aquest turó és potser un dels casos més paradigmàtics de 

l'estreta relació que pot establir un cineasta amb un paisatge i una 

forma paisatgística. Ens expliquem. A partir de 1987, amb ¿Dónde 

está la casa de mi amigo?, la imatge dels herois kiarostamians 

enfilant-se fins al capdamunt del turó coronat per un arbre solitari es 

repetirà, gairebé de forma idèntica, tant en Y la vida continúa... 

(1992) com en A través de los olivos (1994), convertint-se en 

metàfora del trajecte iniciàtic emprès pels protagonistes (figs.312-

314). Les dificultats que experimenten tots ells al llarg de les seves 

recerques es dibuixen en aquesta ascensió d'un extrem a l'altre del 

pla fins a la coronació del cim. I una vegada a dalt, s'obre davant 

d'ells un horitzó que caldrà travessar de nou amb persistència i 

perseverància per arribar a assolir noves fites. En definitiva, una 

imatge que sintetitza de forma poètica el trajecte vital de tot ésser 

humà. 

 

 

Fig. 311 A line made walking England (Richard Long, 1967)  
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Fig.312-314  Imatges del turó kiarostamià a ¿Dónde está la casa de 
mi amigo?, Y la vida continúa... i A través de los olivos  

 

 Molts dels anàlisis de la Trilogia de Koker s'han articulat al 

voltant d'aquest motiu visual. Ara bé, són pocs els que han tingut en 

compte el fet que el paisatge fos dissenyat pel propi cineasta, com 

ell mateix reconeix en el capítol de Cinéma de notre temps, Abbas 

Kiarostami, vérités et songes (1994) de Jean-Pierre Limosin. De fet, 

l'actuació del director en el territori ha passat força desapercebuda 

tant per a crítics com historiadors que han preferit focalitzar 

exclusivament el seu anàlisi del paisatge en una “artialització” in 

visu de l'espai350.  El cas, però, és que el gest de Kiarostami de 

                                                
350 Tant Youssef Ishagpour com Mojdeh Famili estableixen una correspondència 
entre aquesta mirada al paisatge i la tradició pictural persa. La planitud de la 
imatge, el minimalisme del paisatge i el simbolisme dels pocs elements que el 
configuren (el camí, l'arbre, el turó) conecten, espiritualment i estèticament, amb 
l'imaginari de les miniatures perses. Veure: ISHAGHPOUR, Youssef. Le réel, 
face et pile. Tours, Éditions Farrago, 2000. // MOJDEH, Famili. "Le jardin du 
paradis dans la miniature persane et l'arbre dans le cinéma de Kiarostami" A: 
MOTTET, Jean (Dir.) L'arbre dans le paysage. Seyssel, Champ Vallon, 2002. 
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dibuixar en la terra el camí zigzaguejant pel qual transitaran els 

personatges de la trilogia té una correspondència amb l'imaginari 

del land-art. El cineasta transforma el turó de Koker en una obra 

d'art que pren una autonomia respecte les pel·lícules i no en va, a 

partir de la Trilogia, serà un espai de peregrinatge per a turistes que 

voldran confrontar-se en directe amb el misteri d'aquest camí, que 

com afirma Kiarostami en el film citat: “Aparentemente no lleva a 

ninguna parte pero sí que lleva a algún sitio porque es un camino 

sin fin y este tipo de caminos llevan a muchos sitios. Muchas 

autopistas no llegan tan lejos como este camino...” 

 

 El projecte de la “Trilogia de Koker” pot contemplar-se sota 

un punt de vista híbrid entre el cinema i la pràctica del land-art. És a 

dir, les tres pel·lícules poden pensar-se com una sèrie de relats 

entrellaçats que neixen i es desenvolupen a partir d'aquesta forma 

(la “Z”) pensada i recreada pel propi cineasta com a símbol de 

l'epopeia viscuda pels protagonistes. Talment com si la creació 

d'aquest camí fos el pas previ i necessari per a poder rodar unes 

imatges que documentaran la pervivència d'aquest paisatge pel qual 

hi circularan, inexorablement, diferents generacions d'habitants de 

Koker.    

 

                                                                                                           
Per la seva banda Alain Bergala, apunta sobre aquesta qüestió: “Dans ces 
miniatures, on trouve une des origines possibles du goût de Kiarostami pour une 
cohabitation non contradictoire de vision perspective et d'à-plat. Nul doute que 
certains motifs visuels récurrents de ses films -l'arbre bien profilé sur le fond, la 
maison vue dans l'axe comme une maquette, l'intérieur visible de l'extérieur, la 
forme en Z qui serpente sur la colline- emportent l'écho de cette tradition 
picturale”. BERGALA, Alain. Abbas Kiarostami. Paris, Biblioteca de Cahiers du 
cinéma, 2004, pàg. 85 
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 Curiosament, Abbas Kiarostami s'inicia en el món del 

cinema en l'època en què el land-art comença a emergir en el sí del 

panorama artístic internacional. Mentres Long i Fulton realitzen els 

primers treballs en el camp del land-art, Kiarostami s'endinsa en el 

món del cinema en el 1970 amb el curtmetratge Pan y callejuela 

(1970). Molts dels aspectes que poblaran el seu cinema posterior ja 

estan presents en aquest film, però per sobre de tots, cal destacar-ne 

un: el recorregut zig-zag. El film no és res més que la passejada 

zigzaguejant d’un infant, convertida en petita epopeia, pels carrers 

laberíntics d’una població iraniana. La narració s'ha essencialitzat al 

màxim per donar pas a un simple joc de ritmes i de moviments, com 

si es tractés d'una melodia, on el protagonista simplement avança, 

retrocedeix o bé es queda paral·litzat. A més, tal i com succeirà  

anys després en ¿Dónde está la casa de mi amigo?, s'estableix una 

correspondència entre la forma en “Z” i el viatge iniciàtic d'un 

infant. La diferència és que en Pan y callejuela el recorregut no està 

inscrit en el territori sinó que és el desplaçament del personatge qui 

el dibuixa.  

 

 Uns anys més tard, en el 1978, el format de curtmetratge 

tornarà a ser un laboratori d'experimentació pel cineasta. En 

Solución Núm. 1 aprofundirà encara més en la qüestió de despullar 

el recorregut de qualsevol element narratiu per convertir-lo en una 

forma estètica, tal i com apuntava Careri. El trajecte d’un home 

empenyent una roda d'un cotxe pels marges d’una carretera enmig 

de les muntanyes àrides de l’Iran es converteix en una celebració 

del moviment en estat pur. L’obra esdevé la representació de 
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l’èxtasi produit per la mobilitat i la conseqüent experiència 

paisatgística. El cineasta fa visibles l’energia i la força que 

s’apoderen del personatge en participar del món, en formar part 

d’ell. Aquesta vegada, però, l'escenari no han estat els carrers d'un 

població sinó una carretera sinuosa. Han passat dotze anys des de la 

publicació del text de Tony Smith a Artforum quan Kiarostami 

incorpora les carreteres en el seu cinema, un altre dels seus grans 

motius paisatgístics, vinculat justament a l'imaginari del land-art.     

 

  
Fig.315-316 Imatges del “Solución Núm. 1” (1978) 

 

 La distància existent entre aquests dos curtmetratges de 

Kiarostami i les dues obres de Long i Fulton es trenca quan en el 

1987, abans del rodatge de ¿Dónde está la casa de mi amigo?, el 

cineasta iranià decideix dibuixar en el turó de Koker el popular 

camí zigzaguejant. Literalment, trasllada en el territori els 

recorreguts sinuosos dels protagonistes de Pan y callejuela i 

Solución Núm. 1 i crea el paisatge pel qual circularan els herois de 

la "Trilogia de Koker". En consonància amb el que van fer Long i 

Fulton unes dècades abans, en A line made walking England i The 

Pilgrim’s way,  Kiarostami fixa en el propi territori un 

desplaçament. A diferència dels landartistes, però, no és el seu 
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propi moviment sinó el del seus personatges en aquest avançar 

obstinat per assolir els seus objectius. La “Z” kiarostamiana esdevé 

la temporalitat d'un recorregut cinematogràfic transcrita en l'espai; 

una empremta que perdurarà entre una pel·lícula i una altra 

convertint el gest de recórrer aquest camí en una mena de ritual. 

Una idea, la del ritual, que també està molt present en les dues obres 

de Long i Fulton. Especialment, “The Pilgrim’s way”, on 

s'evidencia el vincle que pretén establir l'artista entre l’acció de 

caminar i l’experiència dels caminants místics.          

 

 A partir d'aquests plantejaments, podríem afirmar amb la 

certesa de no equivocar-nos en excés, que una de les seqüències 

més interessants per comprendre la rellevància de la Trilogia en la 

relació cinema i land-art, pot ser que no es trobi en les pròpies 

pel·lícules sinó en l'hipotètic351 material rodat pel making off de 

¿Dónde está la casa de mi amigo? Ens referim a aquelles imatges 

que ens poguessin mostrar l'equip de treball de Kiarostami, sota les 

ordres del director, “dibuixant” el camí zigzaguejant en el turó 

proper a Koker. Unes imatges que ens permetrien contemplar la 

gènesi d'aquesta forma paisatgística, tal com va fer el landartista 

Robert Smithson en 1970 quan va rodar el procés de creació de la 

                                                
351 Malgrat que a dia d'avui no he pogut esbrinar si existeixen o no aquestes 
imatges, ni si en cas d'existir el director s'ha plantejat mai convertir-les en 
material editable; crec que el fet de pensar en elles (independentment de la seva 
existència) és un bon punt de partida per a comprendre el que anomenarem la 
mise en paysage de Kiarostami i reforçar-ne el vincle amb el land-art. A més, en 
la mise en abyme en la que es construeix la Trilogia no seria sorprenent imaginar-
nos una seqüència així que obrís un nou punt de vista amb el que contemplar 
aquest paisatge. 
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popular Spiral Jetty. En el cas de Smithson, tal i com apunta Carlos 

Muguiro:  

 
“(...) el film nacía con la intención de constituirse como otro lugar, 

distinto a la espiral pero tan real como aquélla. “Jetty” es, pues, la 

construcción material que ocupa un lugar en el espacio y a la vez la 

obra fílmica, la bobina o espiral cinematográfica. Smithson plantea 

así una dialéctica dinámica entre el LUGAR como representación o 

diagrama de los orígenes trazado en el propio terreno, y el no lugar 

(la película) constituido en movimiento o geometría trascendente que 

gira sin cesar como una máquina del tiempo”352.  

 

 En el cas de Kiarostami, la forma en “Z” manté aquesta 

existència dual entre la incripció en el territori i a la vegada les 

pel·lícules de la Trilogia, és a dir, les artialitzacions in situ i in visu 

d'Alain Roger. La diferència, però, és que l'absència de les imatges 

que mostrin la gènesi de la forma de “Z” transforma la dialèctica 

que s'estableix entre l'espai i les obres fímiques. Si en el cas de 

Smithson, el film s'erigia com a testimoni d'un origen, la Trilogia 

s'erigeix com a testimoni d'una continuació. De fet, l'espiral de 

Smithson i la “Z” de Kiarostami no deixen de ser representacions en 

el territori d'una temporalitat. En el cas del primer, del temps del 

desordre i el caos on el progrés ens porta cap a un procés de 

regressió fins a la desaparició353; i en el cas del segon, del temps de 

                                                
352 MUGUIRO, Carlos. “Filmar-habitar. De Robert Smithson a James 
Benning...” en TORREGROSA, Marta (Coord.). Imaginar la realidad. 
Comunicación Social Editores, Sevilla 2010, pàg. 196 
353 Com apunta Rosalind Krauss, la “Spiral jetty” de Robert Smithson: “intenta 
suplantar las fórmulas históricas con la experiencia de una pasaje hecho de una 
sucesión de momentos a través del espacio y del tiempo. La escultura 
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la continuïtat, de la perseverància per seguir lluitant i avançant 

malgrat els canvis de direcció que calgui afrontar durant el trajecte. 

L'espiral de Smithson ens projecta cap el passat mentres la “Z” de 

Kiarostami ho fa cap el futur (figs.317-318). 

 

 
 

Fig.317 "Spiral Jetty" de 
Robert Smithson  

Fig.318 "Y la vida continúa..."  

 

 Amb l'emergència del land-art i les pràctiques 

cinematogràfiques associades o inspirades en el seu ideari, es 

culmina el trajecte emprès segles abans amb la mirada mòbil dels 

"paisatges del món". A través d'aquestes formes paisatgístiques els 

camins cap a la llunyania de Poussin i Lorrain quedan solidificats 

en el propi territori. Aquelles mirades mòbils inscrites en la pintura 

de paisatge retornen d'on van sortir, el país (territori), convertint-se 

així en les petjades o ruïnes d'una forma de (re)descobrir el món, 

ensorrada pel progrés.   

                                                                                                           
contemporánea está de hecho obsesionada con esta idea de pasaje. La 
encontramos en el "Corredor" de Nauman, en el "Laberinto" de Morris, en 
"Deslizamiento" de Serra, en el "Malecón" de Smithson. Estas imágenes de 
pasaje llevan a su término la transformación de la escultura –de un idealizado 
medio estático a uno temporal y material- que había comenzado con Rodin. En 
todos los casos la imagen de pasaje sirve para situar tanto al espectador como al 
artista ante la obra, y ante el mundo, en una actitud de primaria humildad a fin 
de encontrar la profunda reciprocidad entre ambos." A: KRAUSS, Rosalind. 
Pasajes de la escultura moderna. Madrid, Akal, 2002, pàg. 274. 
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4.9. La mobilitat de la natura: el vent ens portarà...  
 

Aby Warburg troba en Sandro Botticelli i, més 

concretament, El naixement de Venus (1482-84) les claus del 

trencament amb la immobilitat pròpia de l'Antiguitat (fig.319).  

 

 
Fig.319 El naixement de Venus (1482-84) 
 

Per l'historiador de l'art, la nimfa amb la seva cabellera al 

vent és una de les primeres manifestacions del dinamisme de la 

natura que abandona la seva dimensió “apol·línia” per convertir-se 

en “dionisíaca”. El trencament amb aquest estat de repòs revel·la la 

presència d'una força exterior capaç de modificar l'estaticitat del 

“món ideal” a partir de l'aparició del que podríem anomenar una 

realitat o bé una veritat en la natura. Philippe-Alain Michaud, a 

partir dels estudis de Warburg, apunta el següent sobre la pintura: 

 
“De même, dans la peinture de Botticelli, un mouvement impérieux 

traverse les personnages et les arrache à l'immobilité dans laquelle 

Winckelmann voulait tenir leur référents antiques. (…) La figure 
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n'apparaît pas comme une entité stable mais semble naître d'un jeu de 

forces contradictoires se rencontrant à la limite extérieure de 

l'enveloppe du corps, pour reprendre les termes d'Aristote, et non 

dans l'automanifestation de sa présence immobile. Le mouvement est 

décrit comme une dissociation active entre les contours flottants de la 

figure et sa masse, qui semble se dissoudre à ses extrémités, comme 

une danse introduit le désordre dans la symétrie et brise l'équilibre 

mesuré de la comparution statique. Dans l'analyse de Warburg, à la 

faveur d'une inversion des catégories de la métaphysique ancienne, 

ce sont les attributs qui définissent la substance, et non la substance 

les attributs. L'artiste de la Renaissance, à partir des modèles 

antiques, cherche à reproduire artificiellement l'illusion du 

mouvement.”354   

 

Aby Warburg i, per extensió, el propi Michaud plantegen 

aquesta qüestió de la mobilitat del paisatge per posar en evidència la 

"supervivència" en el Renaixement de les formes de l'Antiguitat. 

Així, pel nostre objecte d'estudi prenem parcialment aquestes 

reflexions per tal d'aproximar-nos als orígens de la mobilitat del 

paisatge. És així, per exemple, com amb el quadre La primavera 

(1477-82), Botticelli donarà un pas més enllà  en aquesta qüestió 

(fig.320). No solament introdueix un “realisme” a l'interior del mite 

sinó que planteja una qüestió essencial pel paisatgisme: com el 

moviment implica una transformació de la pròpia natura, o el que és 

el mateix, com el moviment genera metamorfosis?  

 

                                                
354 MICHAUD, Philippe-Alain. Aby Warburg et l'image en mouvement. Paris, 
Macula, 1998, pàgs. 67-68   
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Fig.320 La primavera (1477-82) 

 

Aquesta idea, tant precoç en l'imaginari Renaixentista, 

l'abraça Michaud a partir dels anàlisis detallats que realitza Edgar 

Wind al voltant de La primavera, quan destaca com la nimfa de 

l'extrem dret del quadre (Chloris) en entrar en contacte amb el vent, 

emprèn un procés de transformació. Recuperem les paraules del 

propi Wind, citades per Michaud:  

 
“(...) lorsque nous voyons comment, au contact de la brise 

printanière, Chloris fait naître des fleurs de son souffle (…), 

comment ses mains se glissent derrière les fleurs qui parent les 

vêtements de la nouvelle Flora, et comment les deux figures 

emportées par leur élan convergent au point qu'elles sembleraient se 

heurter, nous en saurions guère douter que Botticelli a représenté la 

métamorphose comme un changement de nature.”355   

 

El més interessant d'aquests anàlisis és que posen en 

evidència que Sandro Botticelli, tot i treballar l'imaginari mitològic i 
                                                
355 Ídem. Pàg. 74  
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ideal de la immutabilitat, es serveix de tot un repertori de gestos 

estètics per tal de representar l'energia de la natura convertida en 

acte, és a dir, el moviment de la natura. De nou, o bé podríem dir 

una vegada més en la història del paisatgisme a Occident, la 

representació d'un “temps atmosfèric” transforma la dialèctica pre-

existent d'immobilitat i mobilitat. La presència o consciència 

empírica transforma l'escenari del paisatge mític. En l'interior dels 

dos microcosmos que crea Boticcelli fa acte de presència el 

realisme atmosfèric. Així en l'acte de revisar els models de 

l'Antiguitat emergeix una transformació fonamental que demostra 

les constants transhistòriques que travessen l'història de l'art segons 

Warburg.        

 

L'escola holandesa no es quedarà enrera, però, en aquesta 

qüestió de fer visible l'aire per tal de suggerir la mobilitat externa de 

la natura. De fet, uns anys abans de les obres de Botticelli en alguns 

dels cels de Hubert i Jan Van Eyck com els del Políptic de Gand 

(1425-32) es troben els primers rastres d'aquesta “materialitat” de 

l'aire a partir del motiu dels ocells travessant els cels en petits grups. 

La seva disposició en algunes de les zones del cel marquen la 

voluntat de fer visible aquesta presència, des de la mirada empírica 

pròpia de l'escola holandesa. Tal i com apunta Nadeije Laneyrie-

Dagen:  

 
“Le traitement de ces volatiles, signes ou virgules de si petite taille 

qu'on ne distingue pas les détails de leurs corps, révèle un 

changement radical dans la façon de concevoir le naturalisme de la 

représentation. Les oiseaux sont peints par Hubert et Jan Van Eyck 
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non pas, comme le font les illustrateurs des bestiaires et des traités de 

fauconnerie en Italie à la même époque, pour faire reconnaître tel 

spécimen, mais parce que les mouvements qu'ils décrivent dans les 

airs font sentir l'épaisseur et la direction de l'air que le peintre ne peut 

rendre par des couleurs.”356  

 

El motiu dels ocells no serà l'únic al que recorreran els 

holandesos, la proliferació dels molins de vent en moltes de les 

pintures, tot i tractar-se d'un element arquitectònic propi de la 

geografia holandesa, marcarà també una voluntat d'incorporar en el 

paisatge aquesta mobilitat. Una idea que la pròpia Laneyrie-Dagen 

fa notar:  

 
“Sans doute, peindre un moulin à vent, pour un artiste du Nord, n'a 

rien d'extraordinaire. Mais une telle construction, si fréquente dans 

l'Europe septentrionale, n'apparaît pas dans les peintures avant les 

Van Eyck. Et les deux frères en traitent pas ces moulins d'une 

manière anecdotique: ils les disposent toujours au loin, de sorte qu'ils 

évitent de représenter aucun détail. Hubert et Jan peignent les 

moulins, en bref, comme des machines alimentées par le vent, donc 

des motifs qui imposent au spectateur l'idée de ce vent.”357 

 

No hi ha dubte que amb l'aparició dels cels meteorològics 

holandesos apareixen implícitament una sèrie d'elements en el 

paisatge que comencen a suggerir el moviment de la natura, que fins 

llavors havia restat estàtica i imperturbable.  

 
                                                
356 LANEYRIE-DAGEN, Nadeije. L'invention de la nature. Paris, Éditions 
Flammarion, 2010, pàg. 63   
357 Ídem. 
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En molt poc temps apareixen en el sí del paisatgisme dues 

propostes de representació de la mobilitat de la natura que obren 

dos camins diferenciats a recórrer, la via holandesa tendirà a 

representar aquesta materialitat del vent; mentres que la via oberta 

per Botticelli tendirà a introduir la mobilitat en l'interior del mite, 

com una forma d'exaltar la potencialitat de la natura; en el realisme 

holandés es perd la potencialitat de la natura pròpia de Botticelli.  

 

Gairebé dos segles més tard d'aquestes primeres 

aproximacions a la mobilitat de la natura, ens topem amb l'obra 

paisatgística de Paul Rubens que prendrà un camí intermig als 

proposats. Per Bernard Lamblin aquestes pintures són el que es 

podrien anomenar “versions barroques dels paisatges del món”. La 

diferència, però, és que en elles no hi regna una temporalitat “lenta” 

que demani de l'atenció de qui contempla el quadre per construir 

mica en mica una determinada història. Tot al contrari, com diu 

Lamblin:  

 
“Dès que nous jetons un premier regard sur le tableau, nous sommes 

brusquement plongés dans une nature où la terre, pourtant bien réelle, 

semble manifester soudain une energie océanique, où les prés, les 

arbres, les collines moutonnent et se ruent vers l'horizon comme des 

vagues. Les longs et lents voyages imaginaires que proposaient les 

paysages du monde sont ici devenus des chevauchées où les troncs 

tourmentés des arbres, les feuillages agités et les lumières du sous-

bois participent de la frénésie des chasseurs, de la rage ou de 

l'angoisse des animaux.”358  

                                                
358 LAMBLIN, Bernard. Peinture et temps. Op. Citat, pàg. 383 
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En Rubens la natura es comprèn com una energia dinàmica 

present en tots els elements que la componen, manifestant-se en 

l'interior del que podríem anomenar aquells fenòmens naturals més 

espectaculars, com els arcs de Sant Martí, les tempestes o bé els 

temporals marítims. L'obra Paisatge amb Filemó i Baucis (1620) és 

possiblement el paradigma d'aquesta visió dinàmica, construïda a 

partir d'un creuament de diagonals i de torsions de curves per les 

quals és impossible que la natura quedi immobilitzada (fig.321).  

 

 
Fig.321 Paisatge amb Filemó i Baucis (1620) 
 

En aquests microcosmos totalitzadors el dinamisme de la 

natura és allò que sobresurt per sobre d'una voluntat de naturalisme 

pròpia del paisatge nòrdic o bé l'idealisme propi del paisatge italià. 

Entre aquests dos pols, a la vegada que es construirà el gran 

paisatge clàssic del segle XVII, s'anirà construint també la mobilitat 

de la natura governada per una energia que li dóna forma. Aquest és 
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sens dubte el gran descobriment implícit en els paisatges dinàmics 

de Rubens, que no trobarien una continuïtat immediata en la 

“petrificació” de la natura pròpia dels primers paisatges ideals. 

 

En la línia del que s'ha apuntat, és interessant recuperar les 

reflexions que realitza André Malraux en la seva Esquisse d’une 

psychologie du cinéma en tant que subratllent el canvi de paradigma 

de la mobilitat que es produeix al final del Barroc i l'enllaça amb el 

naixement del cinema. Diu així:  

 
“Mais à la fin de l’époque baroque se produit un fait nouveau dans 

l’histoire de la peinture: celle-ci cesse de découvrir de nouveaux 

moyens de représentation du monde. Elle va devenir ce que nous 

appelons peinture, - affaire d’artistes. Nulle foule ne défilera plus 

passionnément devant un tableau. Lignes et couleurs deviendront de 

plus en plus l’expression d’un monde intérieur. Pendant que monte la 

clandestine floraison de la peinture moderne, les recherches de 

représentation se pétrifient dans une quête délirante et traquée du 

mouvement. Ce n’était pas une découverte “artistique” qui devait 

permettre la possession du mouvement. Ce qu’appellent les gestes de 

noyés du monde baroque n’est pas une modification de l’image, c’est 

une succession d’images; il n’est pas étonnant que cet art tout de 

gestes et de sentiments, obsédé de théâtre, finisse dans le 

cinéma...”359 

 

 

  

                                                
359 MALRAUX, André. Esquisse d’une psychologie du cinéma. XXXe 
Anniversaire du Festival International du Film Cannes, 1976, Capítol I. 
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4.10. The wind i les seves metamorfosis  
 

 Com hem vist en el capítol anterior, a partir del vent es 

produïa el primer découpage (virtual) del paisatge en el cinema. La 

mobilitat de les fulles dels arbres en Le repàs du bébé (1985) dels 

Lumière era el motiu que despertava l'atenció tant de Mélièes com 

dels primers espectadors cinematogràfics fins el punt de 

desmembrar l'interior del quadre cinematogràfic. En el vent, 

trobarem figurada doncs, gran part de la tradició del "cinema 

d'atraccions" de Tom Gunning en la qual hem profunditzat 

extensament al llarg dels apartats dedicats a les visions mòbils del 

paisatge. Deixem de banda, per tant, aquest aspecte estètic de la 

gènesi del vent en el cinema per centrar-nos en com aquest figura 

una de les qüestions centrals del paisatge que quedaven apuntades 

en les representacions pictòriques que hem analitzat: la potencialitat 

de la natura i la seva capacitat de metamorfosi.  

 

 Per tal de contextualitzar aquesta qüestió, és interessant 

recuperar la terminologia de Gilles Deleuze, plantejada en La 

imagen-movimiento, i més concretament la noció de "imatge-acció", 

estretament vinculada amb el realisme ontològic del cinema. Diu 

Deleuze: 

 
"El realismo está constituido simplemente por esto: medios y 

comportamientos, medios que actualizan y comportamientos que 

encarnan. La imagen-acción no es otra cosa que la relación entre los 

dos, con todas las variedades de esa relación. (...) El medio actualiza 

siempre varias cualidades y potencias. Realiza una síntesis global de 
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éstas, él mismo es el Ambiente o lo Englobante, mientras que las 

cualidades y potencias han pasado a ser fuerzas en el propio medio. 

El medio y sus fuerzas se incurvan, actúan sobre el personaje, le 

lanzan un desafío y configuran una situación en la que el personaje 

queda atrapado. El personaje reacciona a su vez (acción propiamente 

dicha) con objeto de responder a la situación, de modificar el medio o 

bien su relación con el medio, con la situación, con otros personajes. 

Debe adquirir una nueva manera de ser (habitus) o elevar su manera 

de ser a las exigencias del medio y de la situación. De ello resulta una 

situación modificada o restaurada, una nueva situación."360  

 

 En The Wind (1928) de Victor Sjöström, i més concretament 

en el motiu del vent que travessa el film, trobem representada de 

forma molt precisa aquesta capacitat de la "imatge-acció" per 

transformar els personatges, afectant-los tant externa com 

internament. Tot i ser el primer film de la seva etapa americana, el 

cineasta suec dialoga amb la tradició paisatgística nòrdica que ell 

mateix, juntament amb Mauritz Stiller, havien consolidat en films 

anteriors361. Ambdós autors, influenciats per la poètica de l'espai 

d'Ibsen i Strindberg, convertien els paisatges naturals que 

travessaven i habitaven els protagonistes de les seves històries en un 

actor més del relat362. En The Wind, Sjöström dóna un pas més enllà 

en la seva mise en paysage i transforma el dinamisme de la natura 

                                                
360 DELEUZE, Gilles. La imagen-acción. Op. Citat, pàgs. 203-204 
361 Les proscrits (1917), The outlaw and his wife (1918) de Sjöström com El 
tresor d'Arne (1919) de Mauritz Stiller.  
362 Com es pot observar, una de les grans característiques del cinema nòrdic serà 
l'alternança entre rodatge en estudi i rodatge en exteriors. Malgrat el llenguatge 
cinematogràfic estar en procés de desenvolupament, la tècnica dels directors de 
fotografia suecs permet i facilitat el rodatge en exteriors.    
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que es manifestava en el quadre de Rubens, Paisatge amb Filemó i 

Baucis (1620), en el personatge central de la història.  

 

 Significativament, el cineasta suec combina en l'inici de la 

pel·lícula les dues grans formes de la mobilitat del paisatge 

cinematogràfic. Inicialment, l'arribada de Letty (Lilian Gish) a les 

grans prades de l'oest es realitza a través del tren que creua la 

sublimitud del territori desèrtic. És a través de la finestra d'aquest, 

interrompent la lògica de la visió mòbil del paisatge, que el vent fa 

acte de presència per primera vegada, tant en el film com en la 

història del cinema, envaint l'espai interior del vagó de tren i 

ocupant la seva plaça en el sí de la mobilitat del paisatge. En certa 

manera, Sjöström enllaça en aquesta obertura fílmica la tradició del 

paisatge mòbil (el tren), amb la tradició del moviment del paisatge 

(el vent), talment com si es passés el testimoni de l'un a l'altre 

(figs.322-325).   
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Figs.322-325  Fragments de The Wind arribada de la protagonista  
 

 Una vegada en el nou territori, el dispositiu de la "imatge-

acció" apuntat per Deleuze s'activarà, de forma que el personatge de 

Letty es confrontarà, tant amb l'aridesa dels personatges que hi 

habiten com amb la natura hostil i indomable. Així, en la lògica de 

la "imatge-acció" deleuziana, el vent travessarà el conjunt del film 

afectant directament a la protagonista i aquesta per la seva banda hi 

farà front. Aquest doble moviment d'afectació i resistència troba la 

seva expressió sentimental en la negació de l'amor al cowboy  

protagonista (símbol del wilderness americà). Però el personatge de 

Letty, com la nimfa Chloris de La Primavera de Botticelli, 

emprendrà una metamorfosi a partir del contacte permanent i 

continu amb el vent, un canvi que es traduirà en l'acceptació tant del 

territori com del seu amor pel cowboy. En la conclusió del film, es 

confirma, doncs, aquesta capacitat del vent per transformar els 

personatges, fent evident així la forta expressivitat del paisatge.    
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Figs.326-327  Fragments de The Wind: confrontació amb el vent 

  

Figs.328-329  Fragments de The Wind: aliança amb el vent  
 

 En els films anteriors, Sjöström havia construït aquest duel 

entre home i natura des de la lògica de la llunyania (sublim), però 

aquesta vegada ho farà a través de la mobilitat del paisatge, 

explotant així l'essència del cinema, apuntada per Paul Adams 

Sitney: "Le cinéma fut le premier art à pouvoir représenter les 

rythmes et le déroulement d'une tempête."363 Com en els paisatges 

dinàmics de Rubens, la reprentació del vent es farà a partir de la 

distorsió dels elements del quadre, que en un estat pròxim al de 

l'abstracció, impediran percebre l'escena. El film es constitueix, a la 

vegada, com una reescriptura del paisatge clàssic del western 

americà, ja que la turbulència del vent n'esborrarà, literalment, les 

seves formes immòbils. A partir de la mobilitat del vent, doncs, el 
                                                
363 ADAMS SITNEY, Paul. "Le paysage au cinéma, les rythmes du monde et la 
caméra". A: MOTTET, Jean (Dir.) Les paysages du cinéma. Op. Citat, pàg. 120  
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paisatge pren una nova dimensió, com també els propis personatges. 

És la capacitat de Sjöström de capturar la capacitat de metamorfosi 

del vent la que el converteix en el primer cineasta en captar-ne la 

seva essència.    

 

4.11. La (misteriosa) gestualitat de la natura 

 
 Jean Epstein, un dels cineastes/teòric més interessat en el 

que anomenaríem "la realitat d'una altra dimensió", apunta: “L’une 

des plus grandes puissances du cinéma est son animisme. A l’écran, 

il n’y a pas de nature morte. Les objets ont des attitudes. Les arbres 

gesticulent. Les montagnes, ainsi que cet Etna, signifient. Chaque 

accessoire devient un personnage. Les décors se morcellent et 

chacune de leurs fractions prend une expression particulière. Un 

panthéisme étonnant renaît au monde et le remplit à craquer. 

L’herbe de la prairie est un génie souriant et féminin. Des 

anémones pleines de rythme et de personnalité évoluent avec la 

majesté des planètes.”364  

  

 La capacitat del cinema de "donar personalitat" a la natura, 

apuntada ja per Victor Sjöstrom amb The wind, ens permet establir 

de nou vincles entre l'imaginari del fantàstic i la mobilitat del 

paisatge. El fet que la natura prengui autonomia per sí mateixa, tal i 

com descriu Epstein, genera una alteració en la percepció 

tradicional del paisatge per part de l'espectador. Així doncs, el 

moviment converteix un espai conegut en quelcom de desconegut, 
                                                
364 EPSTEIN, Jean. Cinéma. Paris, Maeght, 1993, pàg. 134   
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de forma que la realitat adquireix una dimensió misteriosa. En 

aquest trànsit entre el món real i el fantàstic, l'espectralitat latent en 

les mirades mòbils al paisatge, de les quals els Phantom Rides 

n'eren una de les màximes expressions, trobarà la seva 

correspondència cinemàtica en la "gestualitat de la natura".  

 

 En l'interior del catàleg ritmes i batecs que configuren la 

natura, el motiu del vent formarà part d'allò que Jean-Louis Leutrat 

defineix com a "fantàstic subtil". Diu així:  

 
"Se trata de aquel fantástico que, sin tener en cuenta ninguna 

manifestación sobrenatural, constituye lo real, lo ordinario, lo 

cotidiano convertido en aparición, en epifanía, en fantasma –ver, nos 

gustaría decir si no fuera faltar al tacto a través de las palabras del 

escritor, del cadáver bajo el sudario. Un tipo de fantástico que se 

conforma con pasar de la noche al día. Seguramente, el verdadero 

fantasma no es ese fantoche que viene aullando a la puerta a 

medianoche o ese monstruo porcino que repta por las escaleras, sino 

aquel que, sin existir para los demás, no comparte nunca la compañía 

de los vagabundos de la sombra, viejas fotografías ajadas, insectos de 

vitrina, espejos... (...) Esta vida fantasmagórica se reserva, sin 

embargo, una puerta robada cuyo nombre no se pronuncia nunca en 

el desenlace de estas historias. Roce, suspenso, imperceptible 

aumento de la blancura de un relámpago en pleno día en el 

resplandor de la nieve: es, quizá, la muerte."365 
 

                                                
365 LEUTRAT, Jean-Louis. Vida de fantasmas. Lo fantástico en el cine. Valencia, 
Ediciones de la Mirada, 1999, pàg. 199 
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 Com succeïa en els Phantom Rides, la mobilitat de la natura 

ens revela una dimensió desconeguda del paisatge. El món que 

crèiem conèixer sota unes determinades coordenades espacio-

temporals s'altera a partir de la introducció de la mobilitat en aquest 

univers, aparentment immòbil. A partir d'aquesta lògica, Siegfried 

Kracauer es pregunta: ¿Acaso a menudo no observamos planos de 

esquinas callejeras, edificios y paisajes que hemos frecuentado toda 

la vida, y que naturalmente reconocemos, y en cambio sentimos 

como si impresiones vírgenes emergieran de esa abismal 

proximidad?”366     

 

 A partir del que s'ha apuntat podem afirmar que si en una 

dialèctica paisatgística incideix especialment la gestualitat de la 

natura és en la qüestió del visible i l'invisible, revelant que en tot 

paisatge es manifesta l'absència d'una presència, els fantasmes dels 

quals parlava Jean-Louis Leutrat i que donaven nom als Phantom 

Rides. Sobre aquesta del visible i l'invisble, de l'absència i la 

presència, és interessant considerar el que comenta Jean-Luc Nancy 

sobre el caràcter d'obertura que es fa latent en tot paisatge:      

 
“Le paysage ouvre sur l'inconnu. Il est proprement le lieu en tant 

qu'ouverture à un avoir-lieu de l'inconnu. Il n'est pas tant la 

représentation imitative d'un endroit donné, il est la présentation 

d'une absence de présence donné. Si j'osais forcer le trait, je dirais 

qu'au lieu de peindre un “pays” comme “endroit”, il le peint comme 

“envers”: ce qui se présente là, c'est l'annonce de ce qui n'est pas là, 

ou plus exactement, c'est l'annonce de ceci, que “là” il n'y a nulle 

                                                
366 KRACAUER, Siegfried. Op. Citat, 83 
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présence, et que pourtant il n'y a nul accès à un “ailleurs” qui ne soit 

lui-même “ici”, dans l'angle ouvert sur un pays qui n'est occupé que 

de s'ouvrir en soi.”367  
 

 En aquest procés de construcció del paisatge com a espai 

obert, el cinema trobarà en la mobilitat de la natura el dispositiu per 

construir una escletxa entre dos móns. A través d'ella, i en la lògica 

del paisatge com a passatge, es podran fer presents els espectres que 

habiten l'espai. Aquesta qüestió dialèctica pren una figuració molt 

detallada en el film de Michelangelo Antonioni, Blow-up (1966), 

que en paral·lel a constituir-se com una reflexió al voltant de la 

imatge i tot allò que amaga al seu interior, també esdevé una 

interessant reflexió al voltant del que s'amaga a l'interior del 

paisatge. En aquest sentit, és representatiu el fet que la mise en 

paysage del cineasta italià tingui lloc en un parc anglès, espai on la 

natura (aparentment) es presenta controlada sota uns determinats 

límits i uns determinats paràmetres pintorescos. El parc no respon a 

l'imaginari de paisatge il·limitat sinó tot al contrari.  

 

 En el sí d'aquest microcosmos clos, el vent farà acte de 

presència per obrir el paisatge cap a una dimensió espectral. En 

l'indret on el fotògraf protagonista (David Hemmings) espera trobar 

el cadàver que ha contemplat en l'interior de les imatges 

fotogràfiques, es produeix la clàssica trobada amb el buit de 

l'univers antonionià. En l'absència del cadàver, el vent és l'únic 

"personatge" (seguint el que apuntava Epstein) que farà acte de 

                                                
367 NANCY, Jean-Luc. Au fond des images. Op. Citat, pàg. 114  
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presència en aquest encontre misteriós. La presència del vent 

tenyeix tota la seqüència del parc d'una atmosfera de misteri, fins el 

punt que allò quotidià adquireix un aspecte purament fantasmàtic. 

En l'emergència del vent a l'interior del buit amb el que es confronta 

el protagonista es produeix aquesta interferència entre dos món que 

cohabiten en temporalitats paral·leles. En la seva capacitat de 

metamorfosi el vent de Blow-up transforma el paisatge quotidià 

d'un parc, en un paisatge del fantàstic. 

 

  

  
Figs.330-333 Fragments de Blow-up seqüència final en el parc anglès  

 

 Aquest "rarificació" del paisatge que es produeix a través del 

retrat de la gestualitat de la natura és el que portarà a alguns 

cineastes a experimentar al voltant de "l'acceleració o bé la 

desacceleració" de la natura com un dispositiu per posar de relleu 
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aquesta perspectiva fantasmàtica. Sobre aquesta qüestió s'expressa 

Siegfried Kracauer:  

 
“Hay movimientos de naturaleza tan transitoria que resultarían 

imperceptibles si no fuera por el empleo de dos técnicas 

cinematográficas: el movimiento acelerado (que condensa procesos 

extremadamente lentos, y por ende inobservables, como el 

crecimiento de las plantas) y el ralentí (que amplía movimientos 

demasiado rápidos como para ser registrados). Al igual que el 

primerísimo plano, estas técnicas interrelacionadas llevan 

directamente a una “realidad de otra dimensión”. Las imágenes de los 

tallos que emergen del suelo en el proceso de la germinación nos 

hacen penetrar en zonas imaginarias, y las piernas al correr, 

mostradas a cámara lenta, no sólo se ralentizan sino que cambian de 

aspecto y describen extrañas trayectorias, muy lejanas de la realidad 

que conocemos. Las tomas al ralentí guardan semejanza con los 

primeros planos corrientes; son, por así decirlo, primeros planos 

temporales, que concretan en el tiempo, lo que en el primer plano 

propiamente dicho concreta en el espacio. El hecho de que, a 

diferencia de este último, aquellas sean utilizadas con poca 

frecuencia, puede atribuirse a que la ampliación de los fenómenos 

espaciales, tal como la efectúa el primer plano, nos parece más 

“natural” que la ampliación de un intervalo de tiempo 

determinado.”368    

 

 Els cels que componen les sèries fílmiques de Gus Van Sant 

i que hem analitzat en el capítol precedent369 són un exemple de 

com el cinema, a través d'aquest mecanisme de l'acceleració o bé la 

                                                
368 KRACAUER, Siegfried. Op. Citat, 80. 
369 Veure capítol "3.10. Les séries de Gus Van Sant" 



 

357 

desacceleració té la capacitat d'alterar la gestualitat de la natura per 

tal de portar a un primer terme el caràcter fantasmàtic del paisatge. 

En ambdós casos es tracta de mecanismes cinematogràfics que 

permeten portar al límit aquesta qüestió de l'estranyament del 

paisatge a partir de la mobilitat, tant de la pròpia natura com del 

propi observador del paisatge370. Aquestes alteracions dels ritmes 

naturals permeten crear una realitat física alternativa al món que 

tenim al nostre davant. Aquesta idea, aplicada a la representació del 

paisatge, és força interessant en tant que aquests recursos 

cinematogràfics se'ns presenten com a mecanismes capaços de 

revelar-nos el misteri que travessa la natura.  

 

 De fet, i com el propi Kracauer apunta, l'alteració de la 

mobilitat de la natura s'erigeix com una forma de (re)mirar el món 

que ens envolta des d'un altre punt de vista. Els seus plantejaments a 

partir de l'obra de Jean Epstein posen de relleu les particularitats del 

llenguatge cinematogràfic en relació amb la mobilitat del paisatge. 

“Jean Epstein refiriéndose a las olas del mar filmadas al ralentí y a 

las nubes en movimiento acelerado, declaró que, pese a “su 

mecánica extraña y su física sorprendente”, no eran otra cosa que 

“un retrato del mundo en que vivimos visto en determinada 

perspectiva”371.  

                                                
370 Possiblement, la síntesi d'aquesta rarificació de la natura (i per extensió del 
món) a través de la mobilitat, de l'acceleració i la desacceleració, trobarà la seva 
millor figuració en La région centrale (1971) de Michael Snow. L'artilugi que 
construeix el cineasta per tal de filmar el paisatge, reuneix tant la idea dels 
Phantom Rides, com també la idea que la mobilitat de la natura com a 
mecanismes per a la construcció d'una dimensió fantàstica a partir de l'alteració 
de la percepció del món real. 
371 KRACAUER, Siegfried. Op. Citat, pàg. 81 
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4.12. El microcosmos “mòbil” de The thin red line 
 

És significatiu el paper que tindrà el vent, en la transició 

paisatgística que es produeix en el cinema de Terrence Malick entre 

la pel·lícula breugheliana Days of heaven (1978)372 i el següent 

projecte: The thin red line (1998). Del paisatge com a “pagus”, on la 

vida dels homes estava arrelada a les metamorfosis de la terra ens 

endinsem al paisatge del camp de batalla on  l'home (sobre)viu en 

una transició permanent. Curiosament, si establim un paral·lelisme 

entre el cinema i la pintura a Occident és com si Malick, d'una film 

a l'altre, abandonés (aparentment) el gènere paisatgístic per 

endinsar-se en el gènere històric; com si el paisatge hagués de 

tornar a ser un teló de fons dels esdeveniments que es volen 

explicar. Res d'això, tot al contrari. En l'interior del gènere bèl·lic 

(el que podria ser un parent llunyà de la pintura històrica), el 

cineasta convertirà el camp de batalla, i més concretament, un prat 

d'un dels turons ventosos de l'illa de Guadalcanal, en una vertadera 

expressió cinematogràfica del paisatge en moviment.          

 

Quan Gilles Deleuze i Félix Guattari estableixen la doble 

categoria d'“espai llis” i d'“espai estriat”, on el primer és propi del 

nomadisme i el segon del sedentarisme, inclouen la “màquina de la 

guerra” en la primera categoria, concebent el camp de batalla com 

un espai de connexió i de transició. De la mateixa manera, els 

                                                
372 Days of heaven de Terrence Malick respon al paradigma paisatgístic dels 
cicles brueghelians cinemàtics, dibuixats a partir d'algunes de les obres d'Eric 
Rohmer on els personatges i els seus sentiments evolucionen en paral·lel a les 
mutacions que es produeixe en la natura.  
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camps de blat de Days of heaven (1978) són un exponent de l'espai 

estriat on l'home intenta exercir un control i una ordenació del 

territori. Per Deleuze i Guattari, tot i que les dues tipologies 

espacials no són de la mateixa naturalesa tampoc són una simple 

oposició entre elles. Diu Robert Ireland al respecte:  

 
“Ces deux espaces seraient intriqués, se mélangeant l'un à l'autre, se 

superposant en une combinatoire variable selon les moments et 

l'usage qui en est fait. Car, en ce qui concerne le paysage, il s'agit 

bien d'usage. Les auteurs de “Mille-Plateaux” constatent que si le 

lisse dispose d'une puissance de déterritorialisation supérieure au 

strié, le strié, au contraire, tend à territorialiser.”373 

 

En l'interval de vint anys que separa les dues pel·lícules és 

com si Terrence Malick hagués transitat de la “territorialització” a 

la “desterritorialització”, de la voluntat de “fixar-se” en un espai a la 

revel·lació d'un espai en “fuga” contínua. Diuen Deleuze i Guattari:  

 
“En el espacio liso, la línea es, pues, un vector, una dirección y no 

una dimensión o una determinación métrica. Es un espacio 

construido gracias a operaciones locales con cambios de dirección. 

Estos cambios de dirección pueden ser debidos a la propia naturaleza 

del trayecto, como entre los nómadas del archipiélago (espacio liso 

“dirigido”); pero con mayor motivo pueden ser debidos a la 

variabilidad de la meta o del punto a alcanzar, como entre los 

nómadas del desierto que van hacia una vegetación local y temporal 

(espacio liso “no dirigido”). Pero dirigido o no, pero sobre todo en el 

                                                
373 IRELAND, Robert. Le paysage envisagé. Gollion, Infolio éditions, 2009, pàg. 
49  
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segundo caso, el espacio liso es direccional, no dimensional o 

métrico. El espacio liso está ocupado por acontecimientos o 

haecceidades, mucho más que por cosas formadas o percibidas. Es un 

espacio de afectos más que de propiedades.”374  

 

La prada en la que es desenvolupa l'acció principal del film 

emergeix com un espai llis per excel·lència de la mateixa manera 

que la The thin red line es revel·la com un camí cap a altres móns 

més que una frontera entre aquests. En aquest procés de trànsit el 

vent adquireix un rol principal, transformant el paisatge i obrint-lo 

cap a una mena d'espai en moviment permanent on l'home també 

forma part d'aquest canvi, d'aquesta energia transformadora que 

revel·la una unitat de tots els elements de la naturalesa. Com diu 

Jean Mottet respecte el film:  

 
“Le vent ici se joue des frontières, contribue à déterritorialiser les 

rapports, les positions, à les perdre dans le lisse du tapis herbeux. Car 

il vente de bout en bout dans “The Thin Red Line”, mais c'est un vent 

d'île, un air tiède et paresseux, avec voisinage sensoriel, qui façonne 

le paysage, le déforme en douceur. Loin de souligner le drame de la 

guerre, ou de constituer le drame lui-même, le vent, ici, n'a rien à voir 

avec l'action guerrière. Il passe, tout simplement, construit ses gestes 

avec l'herbe ou le feuillage des arbres. Ensemble, le vent et l'herbe 

font ici flotter le paysage, voir la mer dans l'herbe, répondant ainsi à 

certaines exigences de l'écriture poétique: le mouvement et la 

contamination”375.  

                                                
374 DELEUZE, Gilles i GUATTARI, Félix. Mil mesetas. Capitalismo y 
esquizofrenia. Valencia: Pre-textos, 2008. Pàg. 487  
375 MOTTET, Jean. "Filmer sous le vent, glisser sur l'herbe" A: Vertigo. 
Esthétique et histoire du cinéma, núm. 31, Juliol 2007, pàg. 19     
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Es manifesta una natura activa, la natura naturans 

d'Aristòtil, el principi d'un ordre universal i necessari, la idea d'una 

força creadora a la que tot element hi està subjecte. En l'interior de 

la terra Malick descobreix la fluïdesa pròpia de la mar amb la que 

precisament s'inicia la pel·lícula. Els cosmos en moviment que 

estructuren el film, les imatges sub-aquàtiques d'inici i la posterior 

gran escena de “guerra” en la prada del turó de Guadalcanal, posen 

de manifest que els personatges de Malick viuen en una mena 

d'harmonia amb les energies de la natura. Enmig de la batalla, el 

moviment del paisatge es fa visible per mostrar-nos tot aquest teixit 

de relacions on l'home és una peça més d'aquest engranatge diví. 

Els soldats es fonen literalment amb la natura en aquest 

“camuflatge” que s'acaba convertint en una immersió. Diu Robert 

Ireland:  

 
“Si auparavant le soldat était en lui-même un étendard de son pays 

avec son accoutrement souvent coloré, la guerre de position retourne 

la situation et contraint à une nouvelle approche visuelle qui est celle 

du camouflage, faisant littéralement se fondre le soldat dans le 

paysage. Le soldat, à l'uniforme de la même couleur que 

l'environnement, ne s'en détache plus et s'y implante.”376  

 

En el moviment de la prada de The thin red line hi ha 

quelcom dels paisatges dinàmics de Rubens, de la visió de la 

naturalesa com una energia contínua i en moviment. La crònica de 

la vida divina o dels episodis mitològics de Rubens en Malick es 
                                                
376 IRELAND, Robert. Op. Citat, pàg. 48  
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converteix en la crònica contemporània de la guerra, amb l'afegit 

que en ambdós casos es revel·la que els personatges estan presos 

d'aquesta mobilitat, ells també són uns cossos en transició, uns 

cossos del vent (figs. 334-336).  

 

 

 

 
Figs.334-336 Fragments de la prada 
de The thin red line 

 

Per aquesta posada en escena de la mobilitat de la natura, de 

l'acció de les seves energies, el camp de batalla es converteix en 

l'escenari ideal. Diu el mateix Robert Ireland:  

 
“Le terme de champ - “campus” - associe étroitement la surface 

plane au lieu adéquat pour la rencontre de deux armées: le “champ de 

bataille”, ainsi que la “campagne militaire”. Si nous poussons un peu 

la réflexion étymologique, il se révèle que la prairie ou le champ se 

dit “ager” en latin, découlant du terme “action”, indiquant que la 
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prairie est le champ d'action; action de cultiver et sans doute aussi de 

guerroyer.”377  

 

El film de Malick converteix el camp de batalla en un espai 

per a la reflexió paisatgística, introduint modificacions interessants 

a molts dels conceptes paisatgístics pre-existents en el terreny 

pictòric. El que era un espai privilegiat de la pintura històrica, 

Malick el transforma en un espai del paisatgisme, mostrant-nos 

l'existència d'una poètica del camp de batalla mitjançant la mobilitat 

de la natura.  

 

 

4.13. Five, l'essencialització del paisatge-moviment 
 

 Five (2003) és, possiblement, la millor manera de concloure 

el recorregut a través de la mobilitat paisatgística; des de la 

liquiditat de la gòndola veneciana d'Eugène Promio fins a la 

liquiditat del "film-paisatge" d'Abbas Kiarostami. Si el travelling 

pel Canal de Venècia és l'expressió de la mirada mòbil a través del 

paisatge, el mar que filma Kiarostami (amb la seva càmera DV) és 

l'expressió del moviment perpetu de la natura; la síntesi dels ritmes 

cíclics que li donen forma. 

 

 Els cinc plans seqüència de Five funcionen com a cinc 

finestres378 a les quals ens hi podem apropar, cada vegada, en un 

                                                
377 IRELAND, Robert. Op. cit. Pàg. 48 
378 Com es pot observar, la qüestió de la finestra reapareix de nou per tal 
d'articular noves visions paisatgístiques. L’acció de mirar a través d'ella posa de 
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ordre diferent. Kiarostami s’allibera definitivament de la temptació 

d’explicar una història i dóna a l’espectador la màxima llibertat i la 

plena imaginació per construir el seu propi relat. La linealitat 

narrativa desapareix per complet i només existeix la transversalitat 

formal, articulada a partir del ritme intern del pla. Com apunta 

Àngel Quintana379, amb Five retornem a l'imaginari de les vistes 

Lumière on cada fragment d’espai-temps és una obertura a un 

univers de possibles interpretacions. En ambdós casos es requereix 

la mirada d'un espectador atent que amb la seva imaginació ompli 

tot allò que queda fora de camp. Tant en un cas com en l’altre es fa 

evident que la forma paisatgística és, eminentment, una forma de 

l’obertura.  

 

 Així doncs, el film esdevé el final (a la vegada que un nou 

punt de partida) del projecte artístic de Kiarostami que té com a 

objectiu retornar a l’espectador la capacitat d’imaginar, de mirar cap 

a diferents direccions i no lligar-se a la mirada unidireccional pròpia 

de la perspectiva clàssica. Per aquest motiu no és casual, sinó més 

aviat significatiu, que el film neixi com una vídeo instal·lació, 

apel·lant directament a l'imaginari de l'Atlas o al “sistema de 

finestres” que articulava el projecte cartogràfic dels Lumière.  

  

                                                                                                           
manifest que (re)mirar la natura és ja una via per veure-la d’una altra manera, una 
via per (re)educar la nostra relació amb aquesta. 
379 Veure: QUINTANA, Àngel. Después del cine. Imagen y realidad en la era 
digital. Op. Citat, pàgs. 124-128 
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Figs.337-341 Fragments dels cinc plans de Five 

 

 Tal i com succeeix al llarg de la seva obra fílmica i 

fotogràfica380, les cinc imatges que componen el film, malgrat 

pertànyer a temps i espais diferents, s’entrellacen entre elles a partir 

del moviment de la natura. En aquest cas, la posada en escena està 

                                                
380 Veure: KIAROSTAMI, Abbas. Photographies... Paris, Éditions Hazan, 1999, 
pàgs. 83-98; es mostra una sèrie fotogràfica de fragments de camins que tallen 
literalment el paisatge. Aquests positius, col·locats un al costat de l’altre, 
demostren que malgrat pertànyer a espais i temps diferents es pot establir una 
continuïtat entre ells gràcies a la línia del camí que és com si teixís un fil entre 
fotografia i fotografia, convertint el final d’una en l’inici de l’altre. Es fa latent la 
impossibilitat de dividir la duració que queda representada per aquesta línia que 
assoleix la infinitud entre positiu i positiu. 
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construida a partir del paral·lelisme rítmic amb les onades. La 

repetició d’una freqüència constant que avança i retrocedeix (o bé 

que apareix i desapareix) configura el moviment intern dels cinc 

plans que roda el cineasta iranià. En el sí del dispositiu paisatgític, 

la permanència del mar en cada pla (en primer o segon terme) és 

fonamental. Kiarostami està interessat en mostrar com el ritme de 

les onades s’acaba traslladant a les figures o elements que apareixen 

en el quadre fins a l'extrem que es converteixen en una perllongació 

del moviment del mar.  

 

 Five recull l’“eco” que travessa l’obra de l’autor i que 

s’extén a través de les seves imatges. Si en el cas de Y la vida 

continúa... observàvem la pulsió del cineasta per donar continuïtat 

al moviment de la mirada al paisatge, en aquest cas, tracta 

d'articular la contínua mobilitat de la natura. Per aquest motiu, com 

en la resta de la seva obra, la continuïtat entre pla i pla es converteix 

en l’element de suspens. En aquest sentit, es podria analitzar el film 

com una seqüència hitchcockiana escrita per la pròpia naturalesa on 

l’acció es dilata i el propi moviment de les onades exerceix de 

metrònom que marca el compàs de les escenes. A mesura que el 

moviment intern d’aquestes avança, la tensió augmenta en tant que 

l’espectador desitja que hi hagi una continuïtat: que les onades 

s’enduguin el tros de fusta, que els ànecs i els homes no deixin de 

creuar el pla, que el dia neixi poc a poc... En definitiva, que la vida 

continuï entre una finestra i una altra; que el paisatge es faci 

moviment.   
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 L'altre gran aspecte que travessa Five és la qüestió de la 

tecnologia digital, la qual permet al cineasta establir una relació més 

íntima i directa amb la natura. Aquesta qüestió enllaça amb les 

experiències estètiques dels viatgers Grand Tour i la voluntat 

d'endinsar-se a la natura com una experiència creixement personal. 

Els cinc plans de Five són el resultat dels diferents viatges de 

Kiarostami per arreu del món, és a dir, el seu Grand Tour personal. 

És significatiu el fet que el cineasta iranià rodi el seu gran "film-

paysage" lluny d’Iran, el territori on fins aquell moment havia 

edificat el seu univers fílmic. Hi ha quelcom en les imatges de Five 

que remeten a l’actitud del "tourista", en la seva accepció original, 

tal i com el defineix Michael Jakob: “Le touriste – l’homme en 

formation lors de son Tour – voyage librement, mais il possède déjà 

des modèles. Il est guidé, mais il devient à son tour guide, étant 

donné que son voyage se transforme dès le début en écriture, en une 

série d’images (littéraires, picturales) extérieures et intérieures. Il 

adopte et forme des modèles.”381    

 

 El digital permet a Kiarostami potenciar i traslladar a Five 

aquesta actitud lliure del "tourista" de transformar immediatament 

en imatges aquells paisatges que el fascinen. Els cinc plans 

conserven quelcom relacionat amb l’epifania del viatger davant 

d’una realitat que el sorprèn. Així ho reconeix el propi cineasta: 

“Gracias al digital, mi experiencia como cineasta se acerca a la 

tarea del fotógrafo, cuando veo algo que me interesa o me impacta, 

puedo fotografiarlo, grabarlo. Puedo convertirlo en una fotografía 

                                                
381 JAKOB, Michael. L'Émergence du paysage. Op. Citat, pàg. 32 
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en movimiento. No tiene nada que ver con el cine narrativo o la 

ficción. Es una invitación a observar las cosas que no son 

extraordinarias en sí mismas. Es un camino de pausa y 

concentración.”382 És en aquest sentit que el digital permet a 

Kiarostami mostrar la realitat com si es tractés d’una finestra on 

l’espectador troba també la intimitat necessària per mirar a través 

d’ella.  

 

 Paradoxalment, en l’època de la fluïditat de Bauman383, 

Kiarostami realitza la pel·lícula “literalment” més líquida de la seva 

filmografia per parlar-nos de la permanència i continuïtat de la 

forma paisatgística. Five és un reflex fidel del funcionament de la 

natura en un primer nivell; del funcionament del món en un segon 

nivell i del funcionament de l’univers en un tercer nivell. Per això la 

proposta del cineasta iranià és una de les més ambicioses dins del 

panorama de l’art contemporani, en tant que concep tota la seva 

obra com una perllongació literal del propi cosmos. En definitiva, 

una concepció del temps i de l’espai completament oposades a 

l’instantaneïtat i al tancament. Es tracta d’una obra eterna on 

l’espectador sap que tot final es converteix en una nova obertura per 

a la continuïtat. El cinema de Kiarostami és un dels pocs que en 

l’absència, entre un film i un altre, segueix creixent. En definitiva, 

una obra que s’acaba confonent amb la pròpia realitat que 

representa; un sistema paisatgístic que esdevé un paisatge (mòbil) 

pur. En aquest sentit, les paraules de Didier Courreau són 

                                                
382 A: Letras de cine. Número 7 / Any 1998 
383 Veure: BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica de Argentina, 2002 
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reveladores en associar el film de Kiarostami a un dels pensaments 

cinematogràfics de Robert Bresson: "Les plans de Five, dans leur 

esprit même, n’évoqueraient-ils pas en ce sens une des Notes sur le 

cinématographe qui nous invite à "Traduire le vent invisible / par 

l’eau qu’il sculpte en passant ?"384 El mar de Kiarostami, convertit 

en una escultura de la mobilitat del vent.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
384 COURREAU, Didier. " L’évidence poétique du regard ou L’infinie complexité 
du trait pur". A: RAGEL, Philippe (Ed.) Abbas Kiarostami. Le cinéma à 
l’épreuve du réel. Toulouse, Éditions Yelow Now / LARA, 2008, pàg. 134 
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CONCLUSIONS 

 

 

 La finalització del nostre recorregut paisatgístic en Five 

d'Abbas Kiarostami té, de per sí, una especial significació en tant 

que en ell s'hi concentren bona part de les reflexions apuntades al 

llarg d'aquesta investigació. Concretament, voldríem destacar cinc 

aspectes, establint així un diàleg amb l'essencialització paisatgística 

del film de Kiarostami.  

 

 El primer aspecte és la constatació que en la 

contemporaneïtat trobem una tendència cinematogràfica que recull i 

treballa formes paisatgístiques que s'havien manifestat de forma 

intermitent i fugaç en el sí de la pintura de paisatge i que havien 

quedat suspeses en el temps a l'espera de ser "reanimades". Entre 

aquestes formes, destaquen els "cicles estacionals", "els estudis de 

la natura" o bé les "sèries paisatgístiques". Així doncs, tant el film 

de Kiarostami, com les obres de James Benning, dialoguen 

directament (des de tradicions culturals diferents) tant amb la noció 

de fragment paisatgístic (paisatge-esboç) com amb la qüestió de la 

serialitat pictòrica com a mecanismes per a la representació de la 

infinita continuïtat de la natura; una de les grans dicotomies del 

paisatgisme des dels seus orígens. La fragmentació i 

l'entrellaçament (el doble moviment del découpage) perviuen com 

els dos estris de treball a partir dels quals el cinema pot articular una 

mise en paysage que faci visible en una línia de temps la 

multiplicitat  dels fenòmens que donen forma a la natura. El seu 
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desmembrament a partir dels "fragments de natura" significa una 

deconstrucció de la seva morfologia per tal de fer-ne emergir la 

seva essència.   

 

 El segon aspecte, vinculat amb l'anterior, és el fet que el 

cinema té la capacitat de representar el paisatge com a interval entre 

dues imatges. Es tracta d'una vessant estètica del paisatge 

cinematogràfic que s'articula a partir de la contemplació i la 

juxtaposició de les imatges-paisatge. Aquesta característica apropa 

el paisatge cinematogràfic a una dimensió més líquida que no pas 

sòlida i més musical que no pas pictòrica. Els treballs de Benning i 

Kiarostami amb els que hem finalitzat els recorreguts respectius són 

una mostra d'aquesta fluïdesa a partir de la qual es pot constituir el 

paisatge cinematogràfic. En aquesta línia, cal afegir que 

l'emergència del paisatge en un espai "entre-dos" obre noves 

perspectives a l'hora de representar les tradicionals dialèctiques 

paisatgístiques: llunyania-proximitat, interior-exterior, figuració-

abstracció, micro-macrocosmos i, així, successivament. La 

possibilitat de contraposar els extrems d'aquestes dialèctiques en 

una mateixa línia de temps crea idees, impressions i emocions 

paisatgístiques que la pintura (pel seu caràcter centrípet) era incapaç 

d'articular; conceptes de gran complexitat com el "fluxe de la vida", 

del que parlava Siegfried Kracauer, es fan visibles a partir de 

l'entrellaçament dels fragments paisatgístics.        

 

 El tercer aspecte és la manifestació que la mobilitat de la 

natura, amb els seus ritmes i freqüències, s'erigeix com el principal 
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mecanisme per donar una continuïtat als découpages paisatgístics. 

Des de la seqüència de la tempesta a Partie de Campagne fins a 

Five, observem com la "gestualitat de la natura" condueix la mirada 

de l'espectador cinematogràfic a través dels diferents fragments de 

paisatge, establint el que podríem anomenar, un raccord del 

paisatge. En paral·lel, cal fer notar que la "gestualitat de la natura" 

que el cinema és capaç de reproduir,  mitjançant motius com les 

onades del mar o el vent entre les fulles dels arbres, es constitueix 

com un dels principals mecanismes per fer emergir el caràcter 

misteriós i fantasmàtic que travessa tot paisatge.  

 

 El quart aspecte és la demostració que l'adveniment de la 

tecnologia digital, de la mateixa manera que obre una via per a la 

perpetuació de les formes paisatgístiques del simulacre i 

l'embalsamament, també n'obre una altra capaç de revifar i 

reinterpretar la relació entre l'home i la natura. Es confirma, una 

vegada més, la tesi de Marc Desportes de que les noves tècniques 

donen llum a noves mirades al paisatge. Així, a través de Five 

s'observa com les possibilitats del digital (des del rodatge fins al 

muntatge) obren nous mecanismes per redescobrir el territori i, amb 

ell, la natura que el travessa i li dóna forma. El film de Kiarostami, 

constituït com un dels primers "travelogues" del segle XXI 

reinterpreta la figura del viatger a través del món, aproximant-se a 

la natura d'una forma més directa i íntima, i a la vegada perllonga el 

gran somni d'aquest de capturar literalment el paisatge (en les seves 

modulacions de textura, llum i color). Des d'una mirada pròxima (i 

fragmentària) Five s'oposa o, millor dit, deconstrueix les llunyanies 
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sense fi del neobarroc digital; Kiarostami temporalitza el que l'altra 

tendència estètica embalsama.  

 

 El cinquè, i últim aspecte, és que a partir de Five observem 

com s'obren nous dispositius de projecció del paisatge més enllà de 

la sala de cinema. Àngel Quintana es pregunta: "¿Cúal es el espacio 

natural de proyección para las imágenes capturadas por 

Kiarostami en Five? ¿Las salas de cine o las galerías de arte?"385 

De la mateixa manera que el digital obre noves vies per a la 

representació del paisatge, també en planteja de noves pel que a la 

seva projecció. La nova tecnologia facilita tant els mecanismes de 

repetició com els de serialització de forma que la vídeo instal·lació 

es presenta com un nou horitzó per articular i pensar la 

representació del paisatge. Si les rotondes del panorames del segle 

XIX van convertir-se en els espais per allotjar la "nature at glance", 

l'essencialització del découpage paisatgístic a través del digital obre 

una porta al retorn del paisatge a la sala del museu. En aquesta línia, 

el trajecte des de la sala de cinema a la del museu, es posa de 

manifest la contemporaneïtat del dispositiu paisatgístic de Claude 

Monet a l'Orangerie. Així doncs, en el trànsit del paisatge entre 

aquests dos espais d'exposició s'obre una via d'anàlisi per explorar 

les mutacions estètiques que se'n poden derivar.  

 

 Si ens allunyem de Five i abandonem la mirada en detall per 

abraçar una mirada panoràmica podem apuntar un parell de  

qüestions que mereixen prendre's en consideració i que, no solament 

                                                
385 QUINTANA, Àngel. Op. Citat, pàg. 127 
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es posen en relació amb les ja apuntades, sinó que dibuixen l'estret 

vincle entre el paisatge i la modernitat en el cinema.  

 

 La primera qüestió, i possiblement més rellevant, és 

l'essència "dislocadora" del paisatge cinematogràfic. A partir de les 

tesis de Daniel Arasse hem pogut observar com el paisatge neix 

d'un rapte de la mirada d'allò que està en la llunyania (en l'interior 

del quadre de gènere històric i/o mitològic) per portar-ho a la 

proximitat. L'emergència del detall paisatgístic trenca la lògica 

compositiva clàssica i deconstrueix el conjunt harmònic per obrir el 

quadre cap a noves interpretacions, amagades en els detalls. El 

paisatge cinematogràfic conservarà aquest caràcter dislocador i la 

seva emergència en l'interior del relat cinematogràfic tindrà un 

"efecte-eco" en l'estructura global del film. Per aquest motiu, i com 

hem pogut observar a través de diferents exemples, el paisatge 

s'erigirà com una de les grans formes de la modernitat 

cinematogràfica per tal de figurar el trencament amb el sistema de 

representació clàssic. 

 

 L'altra qüestió a valorar és com l'articulació de la mirada 

mòbil a través del paisatge, que el cinema treballa a partir del tren, 

el cotxe o bé la passejada, fa emergir la dimensió temporal del 

paisatge, més que l'espacial. Els recorreguts mòbils per l'interior del 

territori s'erigeixen com a mecanismes, pròpiament cinematogràfics, 

per tal de fer emergir la memòria (col·lectiva) i els fantasmes del 

passat. En aquest recórrer l'espai per tal de travessar un temps, el 

cinema de la modernitat trobarà una de les formes 
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cinematogràfiques per tal figurar el diàleg de temps entre el present 

i el passat, entre el passat i el present.        

 

 Un darrer aspecte a tenir en compte és que a partir de 

l'anàlisi del découpage i la imatge-moviment se'ns obren noves vies 

a través de les quals pot circular tant la representació com la 

reflexió al voltant del paisatge contemporani. La primera d'elles, és 

la qüestió de la sonoritat del paisatge. L'interès de la investigació 

s'ha focalitzat en el diàleg que el cinema estableix amb les 

dialèctiques que estructuren la pintura de paisatge (com matriu de 

tota reflexió estètica del paisatge); per aquest motiu, no hem 

contemplat la qüestió de la sonoritat que obre el paisatge 

cinematogràfic a noves dimensions i interpretacions. Tot i així, el 

fet de pensar el paisatge cinematogràfic a partir de la lògica del tall i 

de l'entrellaçament ens proporciona alguns dels estris a partir dels 

quals pensar en plans sonors que sobreposats creïn paisatges sonors. 

A partir d'aquests plantejaments es pot aprofundir, tant en la qüestió 

de la stimmung del paisatge, com en la qüestió de la diàlectica entre 

un paisatge i el seu so. En aquest sentit, no sembla casual que Gus 

Van Sant, un dels grans cineastes contemporanis de la serialitat, 

converteixi el so en un altre dels seus principals dispositius 

paisatgístics. En el découpage d'espais i de sons, s'apunten nous 

camins a explorar en el sí del paisatge cinematogràfic. 

 

 La sonoritat del paisatge cinematogràfic completaria i 

ampliaria la capacitat del cinema per representar el que Joan Nogué 

definia com a "geografia de les emocions", un pas més per 
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constituir una experiència plurisensorial del paisatge. En aquest 

sentit, hem observat al llarg de la investigació com la mobilitat del 

cinema en el seu treball al voltant de les "formes balades" ens 

permet apropar-nos a dimensions esculturals del paisatge, a les 

seves dimensions tàctils. Aquest fet, conjuntament amb les 

particularitats de la tecnologia digital, permeten posar les bases d'un 

cinema que pugui "anar més enllà de la vista"386 i ens permeti 

reviure l'experiència del paisatge des de perspectives diferents a les 

definides per la pintura. Incorporar-les i entrellaçar-les és un dels 

reptes de cara a una estètica del "paisatge cinematogràfic 

plurisensorial".  

 

 En l'interval entre els cels de la pintura holandesa i els plans 

paisatgístics de Kiarostami en Five, considerem que hem obert un 

espai de pensament "entre-dos" a partir del qual reescriure i 

repensar el paisatge des de la contemporaneïtat. Seguir-lo explorant 

per tal d'entrellaçar-lo amb nous horitzons paisatgístics es presenta 

com el principal repte de futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
386 NOGUÉ, Joan. Paisatge, territori i societat civil. Op. Citat, pàgs. 103-111  
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