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Resum 

La proposta d’aquest article es reflexionar sobre la mirada antropològica i la 
representació audiovisual de la diversitat cultural a partir d’examinar el cinema 
etnogràfic en relació amb la temàtica de l’encontre cultural com a clau per interpretar la 
relació que l’espectador estableix amb les imatges per a crear el coneixement 
antropològic i experimentar la comprensió intercultural.  
 
Abstract 

This paper explores the anthropological gaze in relation with the audiovisual 
representation of cultural diversity emphasising the cultural encounter as the key to 
interpret the spectator engagement with the images for experiencing anthropological 
knowledge and affording intercultural comprehension.  
 

Paraules clau 

Cinema etnogràfic, encontre cultural, comprensió intercultural, representació 
audiovisual, antropologia. 
 

 

La proposta d’aquest article és discutir quines poden ser les bases d’una mirada 

antropològica cap a la producció cinematogràfica, i més concretament, des d’on podem 

construir un model que orienti la nostra anàlisi de la producció del cinema etnogràfic i  

documental que ens serveixi, al mateix temps, com a guia per a la recerca etnogràfica 

amb mitjans audiovisuals.  

Per això, cal preguntar-nos sobre la representació audiovisual com a forma de 

coneixement antropològic. De com responguem a aquesta pregunta dependrà la 

utilització del potencial de les tecnologies de la imatge i el so en la investigació 



antropològica. La doble qualitat de la imatge audiovisual com a producte cultural i com 

a eina de recerca fa que sigui necessària una doble estratègia: per una banda, cal 

desenvolupar eines d’anàlisi de les pel·lícules i documentals com a productes culturals, i 

d’altra banda, cal plantejar com els investigadors poden utilitzar les eines audiovisuals 

per a construir les seves dades i per presentar els seus resultats. 

Apart de les qualitats cinematogràfiques, de la vàlua documental, estètica, 

poètica o dramàtica que pot tenir una pel·lícula, i a més a més de la seva 

contextualització en la història del cinema o de la seva lectura política en un determinat 

moment històric, podem preguntar-nos que ens pot aportar una anàlisi crítica des de 

l’antropologia. La qüestió que es tracta d’esbrinar és com podem mirar 

antropològicament una producció audiovisual i preguntar-nos sobre quins elements ens 

aporta per a la comprensió del què significa ser humà. Es tracta d’apuntar algunes pistes 

sobre com analitzar una pel·lícula des d’una perspectiva del coneixement antropològic, 

indagar què busca la mirada antropològica, en què es fixa i per a què. Molts autors que 

ens parlen de cinema i antropologia  han analitzat les pel·lícules com a narratives 

audiovisuals que ens poden donar pistes per a la comprensió dels valors i pautes 

culturals de la societat que les ha produïdes. Per exemple, el treball de Jordi Grau sobre 

el parentiu en les pel·lícules de ficció espanyoles des dels seus inicis fins als anys 90 

(Grau, 2002b); l’anàlisi de Joan Frigolé sobre la pel·lícula “Como agua para el 

chocolate” (Frigole, 1997); el treball de Alberto Cardin sobre “Pequeño Gran Hombre” 

o “Rashomon” (Cardin, 1988); Manel Delgado sobre la producció documental de 

Jacinto Esteva (Delgado, 2000) o el mateix Gregory Bateson sobre “Hitlerjunge Quex” 

als anys 50 (Bateson a Mead i Metraux, 2000) on intentava aplicar la seva aproximació 

a l’anàlisi mitològica de la producció audiovisual durant el nazisme. Aquests i altres 

autors han realitzat una anàlisi en clau antropològica del cinema de ficció o documental, 

però en la majoria dels casos es fa una clara distinció entre el què és la producció 

cinematogràfica com a producte d’una cultura del què és l’aplicació del mitjà 

audiovisual en la creació de coneixement antropològic.   

Les preguntes sobre com valorar una pel·lícula des d’una perspectiva 

antropològica també ens porta a considerar com construïm la imatge etnogràfica; es a 

dir, com utilitzem la producció audiovisual de des de l’antropologia (Grau, 2000a). 

L’anàlisi d’un producte audiovisual no es pot formular independentment de com es 

construeix la imatge etnogràfica, sobre les imatges que crea la pròpia ciència 

antropològica, i parteix en bona mesura de preguntar-nos autoreflexivament sobre la 



pròpia mirada. Conseqüentment, hem d’atendre a les produccions realitzades a partir de 

recerques etnogràfiques i considerar-les també com a productes culturals.  

Per a aquesta exploració partirem d’una aproximació al cinema documental 

etnogràfic en el tractament d’un tema comú i que és central en la reflexió antropològica, 

com és el tema de l’encontre cultural, i de tres eixos que penso que són rellevants en la 

interpretació antropològica d’un film des d’aquests perspectiva i que són: a) com tracta 

la qüestió de la comprensió de la diferència cultural en l’espècie humana; b) com 

s’estableixen les relacions interculturals entre els subjectes representats i l’espectador; i 

c) què ens pot dir  una pel·lícula sobre la variabilitat cultural, el relativisme i la cerca 

d’universals culturals.  

Per això ens centrarem en aquelles produccions documentals que de forma 

directa o indirecta plantegen aquestes qüestions, i per tant, enllacen d’una forma clara 

amb el coneixement antropològic. No obstant, caldrà també abordar el significat de la 

producció audiovisual en les nostres societats contemporànies i com donem sentit a les 

imatges. Per això és fonamental no oblidar un quart element d’anàlisi que considero 

crucial per a l’exploració del sentit antropològic de la imatge i que es pot formular 

mitjançant la pregunta que es va fer Ruth Benedict (2003) davant de pel·lícules i obres 

literàries procedents d’un context cultural que desconeixia: “¿què necessito saber per 

comprendre aquesta imatge?”  

 

 
Figura 1: Fotograma del documental First Contact (1984) 

 



És aquesta reflexió la que ens permetrà incidir d’una forma normativa i 

avaluativa en la producció de cinema etnogràfic. No es tracta de quedar-nos només en 

una anàlisi crítica del cinema documental, sinó de proposar també uns principis que 

puguin orientar la seva producció i avaluació com a producte antropològic, i per tant, 

que pugui ser avaluat com a resultat d’una recerca etnogràfica, i no exclusivament com 

una obra estètica o de crítica social, cultural o política. 

 

El cinema com a drama cultural 

 

Com deia Emilie de Brigard (1995), qualsevol pel·lícula pot ser analitzada des 

d’una mirada antropològica i des de diferents aproximacions. En primer lloc,  podem 

analitzar-la com a un producte cultural (Hall, 1997), i per tant, podem preguntar-nos qui 

la ha feta, per a què, qui la va a veure, com es distribuïda, exhibida, intercanviada, 

mirada i criticada, quin sentit té en el conjunt de les produccions i pràctiques culturals 

que l’envolten. Des d’aquesta perspectiva, la pel·lícula és un objecte que circula, que és 

elaborat sota certes condicions, tecnologies i processos de producció, el seu ús és 

regulat socialment (i jurídica), i el seu significat és objecte d’explicacions, tractats i 

narratives. Per tant, una anàlisi cultural de la imatge haurà d’examinar com la seva 

circulació està pautada culturalment, quines són les convencions que segueix la seva 

forma estètica i si presenta innovacions. Com a objecte, podem estudiar com una 

pel·lícula genera vincles socials i desencadena conflictes i prohibicions, es causa 

d’afectes i desafeccions, i se li atribueixen propietats especials com la capacitat d’influir 

en el comportament de qui s’exposa a la pantalla. En aquesta direcció, la feina de 

l’antropòleg no és tant interpretar el seu contingut com descriure la circulació i els 

sentits que adquireix aquest producte en determinats contexts i per a determinades 

audiències. Des d’una perspectiva antropològica, no cal definir a priori què és una 

imatge, ni s’ha de pressuposar que sabem el què és “una pel·lícula”,  sinó descriure com 

l’objecte és manipulat i interpretat pels actors socials, per tal de poder dir alguna cosa 

sobre el significat d’aquest objecte en la societat que estudiada. Per això, i des d’aquest 

punt de vista, fins i tot no és necessari fer una anàlisi textual o retòrica del contingut del 

film, només cal tenir en compte el seu context de producció i el seu context de recepció; 

el que la gent diu i fa amb aquest objecte. 

En segon lloc, com a espectadors que entenem el què és una pel·lícula –som 

“nadius” fílmics-, aquests objectes ens “diuen coses”; podem observar els gestos, les 



mirades, els ritmes de determinada activitat, el moviment dels cossos i la seva dansa 

amb els objectes i en l’espai. Ens permet una experiència visual que el nostre ull nu no 

pot captar. Aquest accés mediat a l’experiència d’altres és una forma d’expandir els 

nostres sentits i ens acosta al flux de les vides d’altres d’una manera estètica i reflexiva. 

Des d’aquesta segona perspectiva, com a registre aleatori de moviments i situacions, el 

seu poder d’abstracció de la vida social és la seva vàlua més evident per un antropòleg 

(Delgado, 19999. Es a dir, com a subjectes culturals, podem també com antropòlegs i 

antropòlogues extreure sentit de l’objecte audiovisual, podem reconèixer la seva utilitat 

com a registre de sons, cossos i objectes en moviment i aquesta qualitat cinematogràfica 

pot ser útil per a la construcció de coneixement sobre els objectes d’estudi de 

l’antropologia.  

En tercer lloc, també sabem que una seqüència d’imatges amb so i moviment té 

un sentit per a qui l’ha produïda i que hi ha una selecció en la tria i muntatge d’aquestes 

imatges, un sentit narratiu. La càmera no només enregistra el so i la imatge en 

moviment, també hi ha una mirada que la guia, i per tant, ens ofereix una història, ens 

vol explicar alguna cosa. La imatge és una construcció de la mirada. El seu autor ens 

està volent explicar alguna cosa i al fer-ho posa en joc esquemes narratius, valors 

culturals i ordres socials, i això ens pot donar pistes sobre com aquest autor orquestra 

una determinada visió del món. El cinema, com a forma cultural, construeix narratives 

que legitimen o desautoritzen comportaments, relacions, emocions, conflictes, 

posicionaments polítics, i en definitiva, ens proporciona informació valuosa sobre com 

imaginem i donem sentit al món i a les nostres accions. Podríem dir que el cinema com 

a producte simbòlic i acte ritual ens ofereix una representació del món i mèdia la nostra 

experiència. Segons Victor Turner, el cinema, com la dansa o el teatre o qualsevol altre 

ritual o art plàstica, pot entendre’s com a una “performance cultural” (cultural 

performance) (Turner, 1986) i des d’aquesta perspectiva, no nomé podem intentar 

comprendre el sentit de les imatges per la gent que les ha produïdes, sinó també 

interpretar-les en el context de la teoria antropològica.  

Com a “representació cultural” les pel·lícules no són un simple reflex de l’ordre 

social o de la configuració cultural, sinó que són un acte creatiu, una actuació en l’ordre 

social, en el sentit de que s’escenifica davant d’un públic i que aquesta actuació és 

sempre una creació d’ordre simbòlic que pot introduir una reafirmació o una crítica de 

la vida social, una avaluació normalitzadora o innovadora, i fins i tot el rebuig de l’ordre 

social que es representa (Turner, 1986:22) i per tant, té conseqüències efectives i reals 



sobre com entenem el món i actuem en ell. Segons Turner, les pel·lícules són productes 

reflexius de la ment humana que poden entendre’s dins l’àmbit de la producció 

simbòlica i ritual, i per tant, es poden analitzar al mateix nivell que altres rituals i 

productes culturals, com per exemple, els que cauen dins l’esfera de la religió o del 

mite, però també dins de la producció d’altres ordres, com ara el coneixement científic. 

Singer, citat per Turner, entén que les representacions culturals són excel·lents unitats 

d’anàlisi per l’estudi antropològic de la cultura, ja que constitueixen un conjunt 

d’experiències pautades constituïdes per el què ell anomena “mitjans culturals” (cultural 

media). Aquests mitjans són modes de comunicació que inclouen no només el 

llenguatge verbal, sinó també mediacions no lingüístiques com la música, la dansa, 

l’actuació teatral i altres arts gràfiques i plàstiques (Singer a Turner, 1986:23). 

D’aquesta manera, podem dialogar amb aquestes narratives i situar la producció 

audiovisual en el conjunt de produccions simbòliques. Llavors, podem formular teories 

sobre la seva funció en la cultura humana en general, i en concret, en la societat 

estudiada, obrint pas a la possibilitat d’una comparació intercultural. 

Segons aquest argument i seguint de nou a de Brigard, qualsevol producció 

audiovisual pot ser objecte d’una anàlisi antropològica com a objecte i com a forma 

cultural. Com a forma cultural  perquè en la seva estètica i en la seva lògica narrativa, 

en el registre que fa, en el relat que construeix i en les convencions que segueix, podem 

“trobar” patrons culturals, que és un dels objectius cabdals de recerca en la nostra 

disciplina. No obstant, de Brigard també ens diu que hi ha pel·lícules que li resulten més 

“reveladores” que altres perquè, segons aquesta autora, hi ha produccions més 

reflexives, es a dir que “mostren” amb més claredat les pautes culturals que altres donen 

per descomptat. Al construir una narrativa crítica amb l’ordre social i cultural que 

descriuen, els realitzadors han d’intentar “desvelar” al públic quines són les pautes que 

persegueixen amb la seva crítica i les escenifiquen i recreen amb més contrast que una 

pel·lícula que no les qüestioni. Així, podríem dir que hi ha pel·lícules que en la seva 

narració prenen relleu aspectes contradictoris dels patrons i convencions culturals que 

altres narratives donarien per descomptat i posen en evidència certes pautes i 

recurrències formals de les nostres maneres de fer que despullen el nostre sentit comú o 

capgiren el sistema de valors que descriuen, mostrant-nos la seva arbitrarietat. De la 

mateixa manera, també hi ha pel·lícules que “criden” a la sensibilitat antropològica per 

la seva estandardització d’estereotips i desenllaços tan previsibles que per força ens 

porten a l’anàlisi mitològica dels seus herois culturals.  



Podríem dir doncs, que l’anàlisi de les pautes culturals i els hàbits socials és un 

dels elements clau en la lectura antropològica d’un film. Cal tenir en compte però, que 

les “pautes culturals” no estan implícites en el film, ni tampoc es tracta de realitzar una 

exegesis hermenèutica. Les pautes culturals no són autoevidents ni estan allà per ser 

trobades. “Estan” en la representació creativa de l’ordre social en el film i “són” una 

construcció analítica de l’observador,  i poden ser formulades a partir de la seva 

observació i anàlisi de l’obra en el seu context de producció i d’exhibició. No ens 

podem quedar només en la descripció de les accions que veiem reflectides en una 

pel·lícula, com els gestos quotidians i els objectes retratats, també hem de tenir en 

compte el seu caràcter de “performance”, d’escenificació d’aquestes accions i de la seva 

articulació en una estructura narrativa.  

La mirada antropològica es una mirada disciplinada. No és una mirada ingènua. 

Aprenem a “trobar pautes culturals” com aprenem a analitzar “rituals”. El sentit 

antropològic de la imatge no es troba en la imatge, sinó en la relació que establim amb 

la imatges i les preguntes que li fem. En les imatges no hi ha “pautes culturals”, no 

trobem la descripció d’una “cultura”, però podem preguntar-nos si ens diuen alguna 

cosa sobre “la cultura” de la gent representada i de la gent que l’ha produïda. I això val 

especialment pel cinema documental, que proposa una narrativa més semblant a 

l’anàlisi antropològica en tant que explora el comportament social i ens proposa un 

assaig, un argument sobre els conflictes i les relacions humanes, els costums socials o 

els valors culturals.  El cinema documental construeix la seva narració en indicatiu; és 

una descripció d’un estat de coses i ho fa a partir de la selecció i muntatge d’escenes de 

la vida quotidiana, amb un propòsit exploratiu o de crítica social, però en tot cas, amb 

un objectiu d’incidir sobre el nostre coneixement sobre el món. I dins del cinema 

documental,  trobem productes que presenten directament un argument sobre la 

diversitat de formes de vida humana. En aquest cas ens podem preguntar de forma 

legítima quines propostes ens fan sobre com entendre la vida social, les maneres de fer i 

de pensar de determinada gent, i més si la forma de vida que es descriu no comparteix 

amb l’autor el mateix marc cultural de referència, ja que en aquest últim cas estem 

davant d’un tipus de producció que apunta directament a la comprensió transcultural.  

 

 

 

 



El cinema etnogràfic com a encontre cultural 

 

Els fonaments de l’antropologia parteixen de la cerca del què és comú i diferent 

en l’espècie humana per donar una explicació de la seva variabilitat social i cultural. 

Podríem dir, d’una forma simplificada, però anant al cor de la disciplina, que aprenem a 

interpretar les produccions humanes en funció de la cerca d’un coneixement dins d’un 

marc que té en compte la variabilitat i les similituds de l’experiència humana. Per tant, 

podem cercar com tracten aquests temes les produccions audiovisuals i quin tipus de 

coneixement ens proposen. En aquesta direcció, el tema de l’encontre cultural és 

especialment rellevant, així com l’anàlisi d’allò que un documental ens proposa sobre la 

comprensió d’aquest encontre dins de les convencions del gènere. En concret, la història 

del cinema etnogràfic recull diverses formes de representar l’alteritat cultural (Jure, 

2000) i diferents autors i teòrics del cinema etnogràfic s’han esforçat per aprofundir en 

el tema del coneixement de la cultura d’un poble o comunitat a través de la imatge 

(Ruby, 2000). Com es representa la diversitat cultural al cinema documental i etnogràfic 

té molt a veure amb com s’entén la funció del cinema en la construcció i transmissió del 

coneixement antropològic.   

Cal indicar que no hi ha un consens ferm sobre el què és o no és “cinema 

etnogràfic”, ja que sota el mantell de “cinema etnogràfic” s’acull una gran diversitat de 

produccions audiovisuals, algunes produïdes per antropòlegs, altres, realitzades en 

col·laboració entre cineastes i antropòlegs, i altres, exclusivament produïdes per 

cineastes que, sense necessàriament tenir una formació antropològica, produeixen 

documentals que tenen com a tema central la descripció d’algun aspecte o punt de vista 

sobre les condicions de vida i formes socials d’un grup social –independentment de que 

el realitzador o el seu públic pertanyin a la cultura representada- (Eidheim, 1991:379 

citat per Douglas, 2004).  Així, el cinema etnogràfic es pot entendre com un gènere 

híbrid entre el cinema científic i el cinema documental que té per objecte de 

representació les diferents formes de vida dels homes i dones en societat; un tema 

central en el desenvolupament de la teoria antropològica. El terme “etnogràfic” fa 

referència al mètode principal de l’antropologia i ens remet a la descripció holística de 

la forma de viure de un grup humà, generalment, un poble o una ètnia. Actualment, la 

identificació d’un poble amb uns trets culturals homogenis i invariables no es pot 

mantenir, ja que s’entén la variabilitat cultural com el producte d’un procés dinàmic de 

la interacció entre pobles i individus, però l’etnografia neix com a mètode de l’etnologia 



–l’estudi d’una ètnia o poble- i, en els seus orígens, la cultura s’entenia com un sistema 

complet i coherent. Per extensió, anomenem “cinema etnogràfic” al que té com a eix 

temàtic una proposta d’ampliar el nostre coneixement sobre les formes de vida 

humanes. Certament, el cinema etnogràfic no es limita a la temàtica del encontre 

cultural, però d’alguna manera, la qüestió de la identitat i de la diferència cultural hi és 

present en la mesura que el cinema etnogràfic –documental o científic- es caracteritza 

per l’exploració audiovisual de la diversitat de les formes de vida de les societats 

humanes contribuint al coneixement sobre el què significa ser humà, i per tant, al nostre 

coneixement antropològic. Com hem dit abans, no és una categoria estable ni fora de 

polèmica, però ens és útil per demarcar una problemàtica específica: aquella relacionada 

amb la producció d’objectes de coneixement on la qüestió sobre l’alteritat i la identitat 

cultural esdevé central.  

El cinema etnogràfic pot considerar-se com un producte de la modernitat, 

vinculat al mateix progrés tecnològic que el fa possible i al naixement de la ciència 

antropològica. És fruït d’una època industrial i urbana, de l’expansió colonial europea 

que es proposa com a una acció civilitzatòria i que suposa l’abandonament de la tradició 

i els antics règims polítics en bona part d’Europa i Amèrica. Les primeres produccions 

que podem classificar dins d’aquesta categoria participen d’una mirada nostàlgica de 

l’home modern cap a les societats “primitives”, categoria que es construeix en 

contraposició a la “civilització mecànica” en paraules de Jean Rouch (en la seva 

producció “Les Maîtres Fous”, 1955, citat a Rouch,1995) i que va acompanyada d’una 

mirada nostàlgica al temps passat, als móns que desapareixen, al sentiment de pèrdua 

d’un món màgic i de comunió amb la natura al qual es contraposa el progrés tecnològic 

i la racionalitat.    

El cinema etnogràfic de principis del segle XX mira cap allò que “vam ser” 

abans de ser “moderns” i per tant, traça una línia divisòria entre el passat i el futur, entre 

la “civilització” i el món “salvatge”, entre cultura i natura. Al mateix temps, és també 

una mirada romàntica cap aquest món perdut de costums ancestrals i de temps 

immemorial, i una mirada il·lustrada que vol comprendre des de la raó allò que per la 

raó no és comprensible: exotizar el simbolisme religiós, el saber tradicional, les festes 

populars, la superstició i la màgia. La mateixa ciència antropològica neix d’aquesta 

divisió dels móns: la sociologia s’ocuparà de les societats complexes, modernes, 

urbanes, industrials; l’antropologia de les societats simples, primitives, rurals, pre-

capitalistes. És una mirada que ordena el món i que legitima el nou poder polític 



europeu (Guarner, 2006). La imagineria europea del segle XX projecta sobre el seu 

propi passat, sobre el seu propi món rural, però sobre tot, sobre els pobles colonitzats, 

metàfores que els homogeneïtzen com a “diferents” i “altres”. La tasca de l’antropòleg 

serà mostrar les bases socioculturals de les desigualtats racials i la preservació 

taxidermista d’allò que està en vies d’una inevitable extinció davant l’avenç del progrés. 

I els més “altres”, els més “diferents” són, des d’aquesta perspectiva, els pobles amb un 

desenvolupament tecnològic i organitzatiu més “simple” i que es considera el més 

semblant a com viuria l’home primitiu: les bandes de caçadors-recolectors que encara 

sobreviuen en les zones més aïllades i esquerpes del globus terraqui. 

El cinema jugarà un paper cabdal en la documentació d’aquestes societats que 

eren considerades en vies d’extinció, de manera que l’encontre cultural es representat en 

els documentals de principis de segle XX com un encontre desigual entre una cultura 

altament desenvolupada tecnològicament i una cultura ancorada en “l’edat de pedra”, 

amb completa simbiosi amb la natura o en lluita constant contra els seus elements. 

“Nannok del Nord” (1922), de Flaherty, és un bon exemple de com es construeix 

aquesta mirada cap a l’alteritat cultural com a contraposició entre “l’home civilitzat” i 

“l’home primitiu”; una relació que no exclou la mútua confiança i intercanvi de bens i 

de coneixements, però que amaga el conflicte i l’explotació. Per a construir aquesta 

relació idealitzada, Flaherty fa recrear als inuit els sistemes de caça tradicionals, 

amagant els nous instruments com ara la escopeta per la cacera. Una seqüència de la 

pel·lícula particularment “reveladora” és l’encontre de Nanook amb “l’home blanc”, el 

comerciant amb el qual Nanook intercanvia les pells per ganivets i quincalleria. En una 

conversa amigable, “l’home blanc” mostra les excel·lències de la seva civilització 

ensenyant a l’inuit com funciona el gramòfon. El gramòfon és la cara sofisticada, 

màgica i divertida de la tecnologia occidental, l’artefacte que mostra amb més orgull. El 

trobem també en els documentals de viatge de l’època i a les pel•lícules que s’han 

conservat d’exploradors i buscadors d’or a Nova Guinea, on els exploradors fan ballar 

als nadius a ritmes moderns, com es veu en una seqüència del documental “First 

Contact” (1983) de Conolly i Anderson, realitzat a partir d’una filmació dels anys 30 

rescatada dels arxius de la filmoteca Australiana i que recull les aventures en les terres 

altes de Nova Guinea d’uns buscadors d’or australians (figura 2 i 3).  

 



  
Figura 2: Fotograma de Nanook of the North Figura 3: Fotograma de First Contact, 1983 

 

Aquesta filmació dels anys 30 també recull l’altre cara de la moneda, les armes 

que acompanyen als exploradors, i que no apareixen tan sovint en els documentals 

etnogràfics del mateix període. És especialment reveladora la seqüència que recull amb 

tota la seva cruesa com els exploradors mostren als nadius el que són capaços de fer 

amb una arma de foc i com les utilitzen contra els muntanyencs quan creuen que la seva 

empresa corre perill. Aquest documental és excepcional en el seu recull de material 

audiovisual sobre l’encontre cultural entre els exploradors i els vilatans de l’interior de 

Nova Guinea i en la recreació d’aquest encontre en els anys 80, ja que el documental 

enregistra també els records dels vilatans que eren uns nens quan van veure per primer 

cop els exploradors (figura 3)  i el relat dels exploradors ja jubilats sobre com van 

emprendre la seva cerca d’El Dorado. Aquesta contraposició de les narratives indígenes 

davant els arguments i justificacions dels exploradors és un muntatge excepcional per 

arribar a una comprensió de l’experiència de l’encontre cultural, al mateix temps que 

recull el seu  impacte en  la vida i en la memòria col•lectiva dels habitants actuals de les 

muntanyes de Nova Guinea. Es tracta però, d’una pel·lícula produïda als any 80, en 

plena crisi del pensament modern i un cop produït el desballestament del model 

colonial.   



 
Figura 4: Fotograma de First Contact:Memòria oral i fotogràfica 
 dones de la vila als anys 80 amb fotografies de l’expedició dels anys 30 

 

El cinema  etnogràfic tendeix a passar per alt el difícil encontre cultural, primant 

la descripció de la cultura autòctona. Per exemple, en la intensa i valuosa tasca de 

documentació audiovisual que Margaret Mead y Gregory Bateson van dur a terme a 

Bali i Nova Guinea durant els anys 30 només es varen centrar en descriure la cultura 

popular balinesa, fixant-se en els aspectes socials i culturals de la vida quotidiana del 

poblat de Bajoeng Gedé (Mead, 1994), però l’encontre cultural no es reflecteix en cap 

de les seves filmacions i fotografies, sinó és en la pròpia relació que els científics 

mantenien amb la comunitat local. En definitiva, la major part del cinema documental 

etnogràfic i l’antropologia científica de principis i mitjans del segle passat mira les 

altres cultures com a sistemes coherents i tancats en sí mateixos, aliens als conflictes 

polítics i als processos de transformació social i aculturació. Es tracta d’enregistrar els 

trets tradicionals d’una cultura situant-la en el present etnogràfic, una descripció 

atemporal i essencialista dels valors culturals i formes de vida que defineixen i 

caracteritzen una determinada ètnia o poble. Per a fer aquesta tasca de rescat cultural 

s’estableix un punt cec: s’invisibilitza tot rastre de contacte cultural amb la “civilització 

occidental”, començant per amagar els estris i objectes “importats” i acabant per eludir 

el tema de la dominació colonial, deslligant la recerca científica de qualsevol vincle amb 

el poder polític o religiós, i mirant de construir una mirada objectiva, centrada en la 

descripció holística d’un poble al qual li correspon una cultura autòctona i no 

contaminada.  

Aquesta invisibilització de l’encontre cultural contribueix a fixar la representació 

audiovisual de la diversitat cultural en el cinema documental a partir d’un sol element 

de contrast: la cultura d’origen del realitzador, que generalment, és la mateixa que el seu 



públic imaginat: l’europeu o nord-americà urbà, reforçant l’estereotip modern que molts 

cops es volia combatre. Aquesta divisió entre dos móns imaginats com a contraposats i 

“alters”, el primitiu versus el modern, segueix encara vigent en algunes produccions 

documentals de mitjans i finals del segle XX. Recordem, per exemple, les sèries de 

televisió com “Un món que desapareix” (Disappearing World) de gran èxit d’audiència 

als anys 70 i 80 o la sèrie “Otros pueblos”, de Televisió Espanyola, realitzada a finals 

dels 80 i amb noves edicions que van des dels anys 90 fins a l’estrena de la seva 

enèsima temporada l’any 2006, quan es presenta amb el subtítol “Encuentros”; perquè 

segons els realitzador “encara que ho portis tot preparat, sempre pots trobar-te amb 

alguna cosa inesperada i meravellosa quan descobreixes altres pobles” (RTV, 2006). 

Són sèries documentals en les quals hi ha sovint la participació directa d’antropòlegs o 

que es basen en un discurs antropològic i en les quals es tendeix a fer “desaparèixer” els 

aspectes visibles del contacte cultural. Els “altres” són representats com cultures 

autònomes que s’han preservat allunyades, quasi miraculosament, del contacte amb el 

món occidental. Els “altres” són representats amb simpatia, la seva cultura és 

revaloritzada des d’aquest punt d’exotisme nostàlgic, cultures recuperades des d’una 

mirada romàntica. El primitiu perillós o el noble salvatge és substituït als anys 80 i 90 

per l’ecologista avant-la-lettre, però els estereotips d’animalització, naturalització i 

infantilització tan ben exemplificats per Shoat i Stam per descriure les representacions 

de l’altre al cinema de ficció (2002) perduren també en el cinema documental en les 

seves formes més amables. Es tracta d’una mirada voyeur que s’instal·la en 

l’estranyament i que juga amb l’espectador per a mostrar-li allò que vol veure: realitats i 

costums de llocs insòlits. L’encontre cultural s’escenifica a partir del contrast entre dos 

móns separats, entre el món explicable i donat per descomptat del cineasta-espectador i 

el món que s’ha de descobrir, explicar, interpretar i traduir del subjecte “insòlit” 

representat.  

Però el cinema etnogràfic també té mirades crítiques. La mirada cap a les “altres 

cultures” també serveix per criticar la pròpia i mostrar l’absurd d’aquestes 

classificacions i estereotips reduccionistes. Un recurs narratiu utilitzat per aconseguir 

aquest efecte és senzillament, donar la volta a la truita i contraposar la bona educació 

del “salvatge” davant “l’incivilitzat home blanc” o el profund saber del pagès davant 

l’estultícia de l’home urbà. No cal més que invertir els tòpics per experimentar el seu 

cinisme i simplicitat, alhora que aconsegueix un efecte còmic i ridiculitzador. Ho va fer 

servir Buñuel en el seu documental sobre Las Hurdes “Tierra sin pan” (1933) per 



aconseguir un efecte de crítica social demolidora, i també ho comenta Manel Delgado 

sobre el documental de Jacint Esteva “Lejos de los árboles” (1972), analitzant com el 

cineasta utilitza el recurs de fer estrany allò familiar al mimetitzar l’estil del documental 

científic per mostrar com a la ciutat moderna i cosmopolita s’agiten les mateixes forces 

d’allò diferent i incalculable que pretén exiliar més enllà de les seves muralles 

(Delgado, 2001). Aquest corrent crític tindrà el seu moment més àlgid a mitjans i finals 

dels anys 80 del passat segle, amb  l’anomenada crisi de la representació i el 

qüestionament crític de la modernitat. Hem posat l’exemple de “First Contact”, però un 

altre exemple paradigmàtic és “Cannibal Tours” (1987) de Dennis O’Rourke. Aquest 

realitzador tracta precisament i directa el tema de l’encontre cultural des d’un punt 

d’ironia en el seu documental en el qual la cita inicial ens diu que “no hi ha res més 

estrany en un país estrany que el estrany que el visita”. Aquest documental planteja una 

etnografia del turista europeu i nord-americà a Nova Guinea, el comportament del qual 

és l’estrany i el que ha de ser explicat, més que no pas la vida del nadiu de les vores del 

riu Sepik, el discurs del qual és racional, realista i coherent comparat amb l’activitat i 

explicacions dels turistes (Ardévol, 2006). La juxtaposició d’imatges i narratives en el 

muntatge documental mostra –revela- a l’espectador com l’encontre cultural que 

experimenten els turistes està encara mediatitzat per les representacions colonials i 

l’imaginari modern (MacCannell, 1992). L’encontre cultural es comercialitzat a partir 

d’aquest imaginari que es recreat en les vestimentes de “Coronel Tapioca” dels turistes i 

en les representacions que els vilatans fan per a ells, disfressant-se de “primitius”, 

posant per la càmera (figura 4), i finalment, pintant les cares dels turistes amb les seves 

pintures rituals de les calaveres dels difunts (figura 5). 

 

Figura 5: Fotograma de Cannibal Tours Figura 6: Fotograma de Cannibal Tours 

 

 



Un altre exemple és el treball de John Marshall sobre els !kung san. L’obra 

d’aquest autor és extensa i recull filmacions des de principis dels anys 50 fins a finals 

dels 80 del segle XX. Tota una vida dedicada a la documentació audiovisual d’aquest 

poble que queda atrapat entre els fronteres dels estats moderns de Sud-Àfrica i Namibia. 

Les seves primeres filmacions etnogràfiques com “The Hunters” (1957) es basen en 

mostrar la vida tradicional d’aquest poble de caçadors-recolectors (fig.7), però als anys 

80 realitza un documental que per primer cop introdueix la vida actual dels !kung san en 

les reserves del govern de Sud-Àfrica mostrant el procés de sotmetiment, 

sedentarització i urbanització d’aquest poble a partir de la veu de la seva protagonista 

principal N!ai (fig.8).  

 

 
Figura 7: Fotograma de The Hunters Figura 8: Fotograma de !Nai The Story of a !Kung Woman 

 

El documental “N!ai, The Story of a !Kung Woman” (1985) és un clar 

contrapunt a la pel·lícula de ficció de gran èxit comercial “Los dioses deben estar 

locos”(1984) de Jamie Uys, filmada per la mateixa època i que encara planteja 

l’encontre cultural a partir de la representació dels !kung san com poble “primitiu” 

autònom i no contaminat per la cultura occidental i la urbanització amb la qual entra en 

contacte per atzar, al caure al poblat una botella de Coca-cola (fig.9). El documental 

mostra un moment del rodatge d’aquesta pel·lícula on els !kung san contractats 

s’escenifiquen a sí mateixos vivint en harmonia amb la natura, sense cap contacte amb 

la resta del món, recreant el tipus de vida, objectes i vestits tradicionals que Marshall va 

documentar als anys 50.  

 



 
Figura 9: Fotograma de “The Gods must be Crazy” 

 

El cinema etnogràfic, al mirar el que és estrany per a la modernitat, també 

qüestiona el patró que marca la diferència. David MacDougall és un altre bon exemple 

de documentalista etnogràfic que planteja de cara el tema de l’encontre cultural. Els 

primers intents de MacDougall és fer familiar allò que ens pot resulta estrany, fer 

pròxim allò separat i  presentat com a llunyà (1998). Fer-lo tan explicable i donat per 

descomptat com és el món urbà d’un espectador europeu. En el seu documental sobre 

els jie, “Under the men’s tree” (1970), no pretén explicar la seva cultura pastoral, sinó 

senzillament, fer partícip l’espectador de les escenes quotidianes. De manera tan natural 

com qui es pren un cafè a la terrassa d’un bar, els jie conversen animosament a l’ombra 

dels arbres, i el que diuen és tan banal o transcendental com qualsevol conversa de cafè 

a París. La única diferència és la presència tranquil·la del bestiar enlloc del soroll dels 

cotxes, que per cert, és el tema d’una de les seves converses. 

La tria del retrat íntim en lloc d’una veu explicativa i d’una descripció 

distanciada i neutral genera un allau de crítiques dins el petit món de l’antropologia 

visual sobre quin ha de ser l’estil del cinema etnogràfic i la seva relació amb la 

descripció rigorosa i científica.  El documental de MacDougall ens informa molt poc o 

gens de com s’organitzen els jie, no els classifica, ni els ordena, ni ens diu si són 

patrilineals o matrilineals, però la filmació de la seqüència, situada la mirada de la 

càmera al mateix nivell visual que un més en la conversa, ens diu molt de la seva 

experiència vital, dels seus gestos, de la seva relació corporal amb el món que els 

envolta i amb els altres homes, de la seva forma d’argumentar i de pensar sobre les 

coses. I sobre tot, els fa pròxims a l’espectador respectant la seva singularitat. Aquest 

documental trenca amb l’estereotip de l’altre com a estrany i separat, i això enllaça amb 



un altre tema fonamental de l’antropologia que és la unitat humana com a espècie i la 

possibilitat d’universals culturals. 

El projecte del cinema etnogràfic de MacDougall es desenvolupa tant en les 

seves filmacions com en els seus escrits sobre cinema transcultural (1998) capaç de 

creuar els límits culturals i expressar la singularitat a partir de la similitud i no de la 

diferència,  o sobre la corporalitat de la imatge (2006) que es perfila com un intent 

d’arribar a la comprensió de l’alteritat cultural a partir de compartir, a través de la 

imatge,  l’experiència sensible, corporal, d’una situació determinada. No es tracta de 

reduir la diversitat cultural a una natura bàsica comuna, sinó d’expressar la diversitat 

cultural a partir d’una una experiència que pot ser compartida. El que proposa aquest 

autor és considerar l’encontre cultural com un efecte de representació, es a dir, tenir en 

compte des d’on mirem i en quina posició de subjecte ens situa el film. Per a 

MacDougall, el cinema etnogràfic sempre tracta de forma explícita o velada de 

l’encontre cultural. De forma explícita quan l’encontre cultural forma part de la 

narrativa fílmica, com en els exemples de “First Contact” o “Cannibal Tours”. De forma 

velada quan l’encontre cultural no està explícit en les imatges o en la narració 

audiovisual, però s’estableix a partir de la relació entre la mirada de la càmera i la 

mirada de l’espectador. L’encontre cultural és un tema recurrent en allò que hem decidit 

anomenar com a “cinema etnogràfic”. Fins i tot en el cas d’obres com “Trance and 

dance in Bali” (1954) de Mead y Bateson on l’encontre cultural es situa en un punt cec, 

el documental en la seva narració verbal i visual dona a l’espectador les claus 

interpretatives d’un drama cultural, i al fer-ho, el situa fora de la cultura representada i 

en relació amb ella.  

La última producció de MacDougall “SchoolScapes” (2007) és precisament un 

documental sobre una escola de la Índia rural, on presenta una sèrie d’escenes 

quotidianes de l’escola, sense traducció ni subtítols, filmades en una sola seqüència i 

amb un enquadrament fix que varia de posició i de durada segons cada escena triada. 

Inspirat en el cinema dels Lumière i les idees del pensador indi Krishnamurti, l’autor 

explora amb la mirada aquesta escola progressista del Sud de la Índia. L’absència d’una 

narració verbal que expliqui des dels conceptes antropològics el què està passant no 

implica que no hi hagi en la mirada de la càmera una forta argumentació antropològica 

sobre com mirar l’alteritat cultural. Un espectador qualsevol podria argumentar que “no 

veu” la sustentació teòrica de la imatge, perquè no està articulada a partir d’un discurs 

verbal i no presenta una argumentació antropològica explícita. A la imatge no hi ha 



“societat”, ni trobem “cultures”, menys encara “teories” sobre la cultura. L’espectador, 

només “veu” un muntatge d’imatges concatenades i en moviment a les quals ha de 

donar sentit. El sentit que aconsegueixi assolir dependrà de la relació entre el què veu i 

el què sap. El què sap és parcial i prové de la seva experiència cultural, per això el ritme 

pausat de les imatges permeten d’establir un diàleg entre la mirada de la càmera i la 

mirada de l’espectador. En aquest cas, el documental, al negar-se a donar les claus 

interpretatives, situa a l’espectador en l’experiència sensorial d’una altre realitat 

cultural. La proposta és situar a l’espectador al mateix temps “a dins” de l’experiència 

sensorial i “a fora” de la representació cultural, per poder “dialogar” sobre l’encontre 

cultural a través de guiar l’experiència estètica de l’espectador (figura 10).   

 

 
Figura 10: Fotograma de SchoolScapes 

 

Si fem una lectura del cinema etnogràfic a partir de com planteja el diàleg sobre 

l’encontre cultural, veurem que té molt a veure en com els antropòlegs i realitzadors han 

entès la qüestió de la comprensió intercultural (Catalán Eraso, L. 2006). En el cas de 

Bateson i Mead, per seguir amb els mateixos exemples que hem presentat, l’encontre 

cultural es planteja a un nivell d’abstracció diferent al de la realitat concreta. Lluny dels 

avatars i desigualtats del contacte cultural “real”, l’encontre cultural entre els balinesos i 

els espectadors a “Trance and dance in Bali” es produeix a partir de la traducció 

cultural; l’antropòloga fa una descripció i ofereix una interpretació del ritual balinès en 

termes que siguin comprensibles per a l’espectador i situant-lo dins d’un marc teòric 

generalitzador, en el qual el ritus és una escenificació d’un tema cultural que pot 



considerar-se universal: la lluita entre el bé i el mal. En aquesta direcció, l’antropologia 

es proposa com el pont transcultural; es a dir, com el coneixement que pot transcendir el 

relativisme cultural i fer intel·ligibles a les cultures entre sí a partir de la cerca 

d’universals. En els exemples de “First Contact” i “Cannibal Tours” l’encontre cultural 

es mostra com a un contacte intercultural desigual. En “First contact” el contacte és 

conflictiu i l’encontre està marcat per l’estranyament mutu, on cada cultura redueix 

l’altre als seus termes per fer-la comprensible.  No hi ha bases comunes i universals per 

a un context d’intel·ligibilitat intercultural, sinó interseccions i tangents, mecanismes 

d’interacció i intercanvi mediats per representacions simbòliques de poder, quan no 

directament per l’exercici de la força. En els dos documentals, l’encontre cultural com a 

comprensió intercultural només es produeix en la representació audiovisual, amb la 

contraposició de les narratives sobre aquest encontre. Quan l’espectador pot veure i 

escoltar les diferents versions de la realitat de l’encontre s’adona de la incompatibilitat 

de les experiències culturals i justament de la contraposició obté la possibilitat de 

transcendir-les. En aquests exemples, el coneixement antropològic no està en el discurs 

verbal ni en la reducció de l’experiència en conceptes universals; l’argument sobre la 

dificultat de l’encontre cultural es construeix a partir del muntatge de les imatges i de 

les narratives dels propis actors socials i només es completa en l’experiència de 

l’espectador. Només quan podem contrastar les experiències dels diferents actors podem 

relativitzar-les i assolir una certa comprensió transcultural (que transcendeix o es capaç 

d’ampliar els propis límits culturals de l’espectador).   

En “SchoolScapes” la proposta de realització de l’encontre cultural es fa 

exclusivament a partir de la mirada de la càmera, es a dir, de l’experiència estètica que 

el realitzador vol compartir amb l’espectador. És per tant, una proposta immersiva i 

impressionista. L’encontre cultural no es representat en les imatges ni explicitat en les 

paraules, sinó que és constitueix com una experiència de l’espectador. L’absència de 

traducció no és un impediment per a l’encontre cultural perquè no hi ha cultures que 

descriure. La proposta de MacDougall és arribar a un coneixement antropològic 

sensible, no conceptual. No es tracta de fer una descripció d’una cultura o de d’oferir un 

marc interpretatiu, sinó d’explorar l’experiència social utilitzant les estructures 

expressives del mitjà audiovisual més que no pas els derivats de la prosa expositiva, del 

raonament propi de les ciències naturals o de l’argumentació filosòfica. Per a 

MacDougall, el gir cap a una antropologia dels sentits implica també obrir les formes 

del coneixement antropològic a l’experiència estètica. 



Antropologia i cinema etnogràfic 

 

La introducció de la noció d’encontre cultural per analitzar el cinema etnogràfic 

ens ha permès una aproximació simètrica entre les produccions documentals i 

científiques, es a dir, no haver de fer distincions entre autors especialistes o no en 

antropologia, sinó centrar-nos en els efectes de representació de la producció 

audiovisual de la diversitat cultural sobre l’espectador. Des d’aquesta perspectiva, 

podem concloure que tant els documentals científics com els realitzats per cineastes 

poden transcendir o no els estereotips de la modernitat per presentar l’encontre cultural 

d’una forma més o menys complexa que ens permeti avançar en la comprensió 

intercultural. I que en bona mesura, depèn de com es construeix la narració i com es 

dirigeix la mirada estètica de l’espectador. Tan mateix, el debat sobre com s’ha 

d’incorporar la càmera en la recerca etnogràfica no sempre ha tingut en compte aquestes 

problemes de representació, sinó més aviat en com adaptar la càmera en la producció de 

coneixement antropològic prenent com a model els cànons de la producció científica en 

antropologia; es a dir, la descripció etnogràfica i la interpretació de les dades culturals 

en el marc d’una teoria formulada en termes verbals i explícits.    

Per a Karl Heider (1976) el cinema és el mitjà i l’etnografia la meta, de manera 

que la càmera s’ha d’adaptar al procés de recerca etnogràfica; a la mirada detallada i 

minuciosa de l’etnògraf o de l’etnògrafa, a les seves posicions teòriques i 

metodològiques, a la seva manera de fer treball de camp i de relacionar-se amb els 

subjectes que intervenen en el seu estudi. Crec, sense gaire por d’equivocar-me, que 

pràcticament tots els antropòlegs coincidirien amb aquest primer supòsit. Tan mateix, hi 

ha posicions contraposades. Hi ha autors, com Fadwa el Guindi (2004), que consideren 

que primer, abans d’introduir la càmera, s’ha de fer un treball de camp previ i després, 

un cop sabem el què volem explicar i com, podem procedir a un rodatge, amb un petit 

equip i procurant que el context de la recerca no es converteixi amb un plató. Des 

d’aquesta posició, la càmera contribueix a construir una narració audiovisual orientada 

antropològicament que compleixi amb el rigor científic i que arribi a un espectador 

“normal”, de manera que hi ha dos nivells de lectura: el argument antropològic i la 

trama narrativa del muntatge audiovisual. La càmera no intervé en el procés de recerca, 

ja que tot el pes del mitjà audiovisual està posat al servei de la representació del 

coneixement antropològic.   

 



 
Figura 11: David MacDougall i James Blue durant la filmació de  "Kenya 

Boran" Kenya, 1972 
 

Altres, com Postma i Crawford (2006) o Claudine de France (1995),  proposen la 

càmera com a instrument. Per a de France, es tracta de desenvolupar un metodologia 

explorativa, en la qual la càmera actua com a mediadora durant el treball de camp, 

contribuint a la recerca etnogràfica i aportant dades essencials per a la comprensió 

cultural, ja que la càmera proporciona la possibilitat de fixar la nostra mirada en un 

objecte reproduïble, que pot aportar-nos material molt valuós sobre la unitat del gest i 

de l’acció humana, diferent i complementari a la descripció verbal i teòrica, i que ens 

permetrà tornar a examinar-lo repetidament, en un procés d’observació diferida. En 

aquest cas, la importància de la imatge és teòrica i metodològica, però els resultats no 

són necessàriament vàlids per a la generació d’un documental. La càmera és fonamental 

pel procés de recerca, però la imatge és com l’equivalent a una ecografia, difícilment 

serà un producte que pugui organitzar-se en un format narratiu, propi del gènere 

documental. En aquest cas, el resultat de les filmacions pot ser interessant per altres 

antropòlegs o especialistes, però no pel públic en general. El que hem de tenir en 

compte, llavors, són les trampes de la representació visual: el pensar que el cinema o el 

vídeo capta en tota la seva integritat el comportament humà (el mapa igual al territori); 

que les accions humanes estan organitzades linealment (concatenació causa-efecte) i 

que la imatge no distorsiona el comportament (no tenir en compte els efectes de la 

representació i de la mediació específica d’aquesta tecnologia). Són trampes que 

interfereixen en la correcta anàlisi de les imatges com a dades audiovisuals, però que 

també són la base per l’elaboració de les convencions narratives del cinema.  



 

 
Figura 12: Bob Connolly y Robin Anderson filmant Black Harvest, 
 la continuació de First Contact, 1990.  

 

La incorporació de la càmera en el treball de camp etnogràfic suposa que haurà 

de moure’s en funció d’un enfocament holístic i de la contextualització detallada dels 

objectes, esdeveniments, accions i persones. Caldrà incorporar la càmera en el joc de 

l’observació participant, i això implica recollir la mirada dels subjectes, sense diluir-la 

en la normalitat o construir-la des de l’alteritat; es a dir, treballar sobre el concepte 

d’encontre cultural i sobre els efectes de representació. Per tant, no es tracta d’una 

adaptació de la càmera al treball de camp, sinó una transformació en la manera de 

plantejar la recerca, tenint en compte com s’introdueix la càmera en el context de 

recerca i com establim la col·laboració entre la càmera i els subjectes. Això vol dir 

haver de decidir sobre com s’integren els actors en les decisions sobre què filmar, quan i 

com, i quines mesures ètiques s’han de prendre en relació amb el muntatge i el context 

d’exhibició, pel que fa al control dels efectes de representació i de com aquests efectes 

construiran la relació entre l’espectador i els subjectes representats; es a dir, com es 

guiarà l’experiència de l’encontre cultural de l’espectador.  

Els criteris d’avaluació d’un producte audiovisual antropològic han de ser 

conseqüents amb els criteris generals de la producció antropològica, però tenint en 

compte que el producte audiovisual no és un producte textual, i per tant, que s’haurà de 

valorar en funció de la seva especificitat. Això vol dir que el producte audiovisual no 

està subjecte a les mateixes convencions formals que una etnografia textual, i per tant, 

estem parlant del desenvolupament de formes de coneixement antropològic que no 



depenen dels principis del mètode científic per la seva validesa (MacDougall, 

2006:271). El cinema etnogràfic és també una “representació cultural” (cultural 

performance) i per tant no es pot concebre com una “traducció cultural”, sinó com a una 

narració a partir de la presentació d’objectes i recreació d’experiències que performen 

un coneixement sensible en el seu diàleg amb l’espectador. Aquest moviment cap a 

l’expressivitat del mitjà audiovisual ha estat un dels grans temors per a la plena 

acceptació del mitjà audiovisual en el desenvolupament de l’antropologia com a ciència. 

Per això l’èmfasi en separar la instrumentalització del cinema com a eina metodològica 

del cinema com a mitjà performatiu; el cinema antropològic del cinema etnogràfic, per 

utilitzar la terminologia de Jay Ruby (2000). El manteniment d’aquestes fronteres 

impedeix fins a cert punt la transformació de la pràctica etnogràfica amb les noves 

tecnologies i l’experimentació amb altres formes de coneixement, malgrat l’existència 

de posicions heterodoxes i  la creixent teorització del que ara s’anomena les ciències 

socials performatives (Pink, 2006).  

Una posició intermèdia seria acceptar la transformació de la pràctica etnogràfica 

per l’aplicació reflexiva dels nous mitjans tecnològics i combinar els elements textuals i 

audiovisuals en un format hipermèdia que permeti la presentació de diferents nivells de 

comprensió del treball de recerca. En tot cas, no hi ha contradicció en treballar en 

diferents formats i oferir informació complementària, ja sigui textual o audiovisual. 

Això no implica que el producte audiovisual no pugui ser autònom, sinó que per a la 

seva correcta valoració necessitem una informació que no té perquè està inclosa de 

forma explícita en el documental, que com ja hem esmentat abans, pot estar creat per a 

dirigir-se a un públic ampli i no necessàriament acadèmic. Tan mateix, la informació 

sobre el “making of” és imprescindible per a valorar un producte audiovisual en termes 

acadèmics, ja que cal conèixer el seu context de producció per valorar la seva adequació 

al procés d’una recerca etnogràfica o antropològica. La possibilitat d’incloure aquest 

document complementari on es presenta la fonamentació teòrica i el procés del treball 

de camp allibera al producte audiovisual d’haver de subjectar-se als cànons de 

representació d’una etnografia escrita o a les convencions narratives i cinematogràfiques 

del gènere documental. Lluny de continuar amb la polèmica entre què és més important, 

el text o la imatge, el què necessitem és crear vincles significatius entre textos i imatges. 

Només d’aquesta manera el cinema etnogràfic entra de ple dret en la pràctica 

antropològica per experimentar amb noves formes de coneixement.  
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