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The forgotten space segueix un 
contenidor de càrrega pel seu viat-
ge en vaixells, trens i camions. El 
resultat és un documental assagís-
tic i visual sobre un dels processos 
més importants que ens afecta avui 
dia, tot buscant de comprendre i 
descriure les relacions entre el 
món marítim i el complex llegat 
simbòlic del mar. 
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ALLAN SEKULA

Des dels anys setanta els treballs 
d’Allan Sekula amb seqüències foto-
gràfiques, textos, projeccions i enregis-
traments sonors han viatjat en paral·lel 
al cinema, algunes vegades referint-se 
a films específics, d’altres operant com 
a “pel·lícules deconstruides”. Al 2001 
Sekula realitza Tsukiji, “simfonia urba-
na” rodada al mercat de peix gegant de 
Tokyo. 

Entre els seus llibres trobem Photo-
graphy against the Grain (1984), Fish 
Story (1995), Dismal Science (1999), 
Performance under Working Condi-
tions (2003), Titanic’s Wake (2003) 
i Polonia and Other Fables (2009). 
Aquests treballs van des de la teo-
ria i la història de la fotografia fins a 
l’estudi de la vida familiar enmig d’un 
complex militar industrial, passant 
per l’exploració de l’economia del 
món marítim que realitza aFish Story.

Professor de fotografia i mitjans au-
diovisuals al California Institute for 
the Arts, el seu últim llibre ha estat 
The Traffic in Photographs (MIT Press, 
2011), presentat el passat gener en una 
conferència al MACBA. Allà mateix po-
dem veure algunes de les seves fotogra-
fies en el marc de l’exposició “Volum!”.

Les desigualtats socials en el món la-
boral són la gran temàtica sempre pre-
sent a la seva trajectòria. Combinant 
magistralment documentació i ambi-
ció estètica, les seves són obres de de-
núncia social i política. 

NOËL BURCH

Nascut als Estats Units, Burch ha vis-
cut a França des del 1951, on es va 
graduar a l’Institut des Hautes Étu-
des Cinématographiques. És conegut 
sobretot pels seus escrits teòrics, en-
tre ells Praxis del cine (1973), El traga-
luz del infinito (1987), To the Distant 
Observer: Form and Meaning in Japa-
nese Cinema (1979)... tot i que sem-
pre serà especialment considerat per 
la seva valuosa aportació a l’estudi 
del fet cinematogràfic amb concep-
tes universals com el del Mode de 
Representació Primitiu (MRP) en 
oposició al Mode de Representació 
Institucional (MRI), Noël Burch mai 
ha deixat de posicionar-se com a 
director, essent responsable de més 
de vint títols, la majoria d’ells do-
cumentals. Co-fundador i director 
de l’Institut de Formació Cinemato-
gràfica, des del 1972 fins al 2000 ha 
ensenyat història i teoria del cinema 
a universitats d’arreu del món. 
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THE FORGOTTEN SPACE

El mar és oblidat sota les desgràcies 
que no paren de colpejar-lo. Però 
potser el major desastre de tots és la 
cadena de subministrament global, la 
qual, potser d’una manera més deter-
minant que l’especulació financera, 
porta l’economia mundial cap a una 
veritable abisme. 

Aquest film segueix un contenidor 
de càrrega a través de vaixells, bar-
casses, trens i camions, escoltant els 
treballadors, enginyers, planifica-
dors, polítics, i els col·lectius margi-
nats a causa del sistema de transport 
global. 

Visitarem grangers desplaçats i habi-
tants de pobles d’Holanda i Bèlgica, 
camioners explotats de Los Angeles, 
mariners a bord de grans vaixells que 
viatgen regularment entre Àsia i Eu-
ropa, i treballadors esclavitzats a les 
fàbriques de la Xina. Coneixerem les 
peces més fràgils del gran puzzle que 
és aquest món nostre. A Bilbao troba-
rem l’expressió més sofisticada de la 
creença que l’economia marítima, i 
descobrirem que el mar també ha es-
devingut quelcom obsolet, com tantes 
altres coses. 

Els directors empren una gran varietat 
de recursos fílmics: documental des-
criptiu, entrevistes, material d’arxiu i 
seqüències i fragments de pel·lícules 
clàssiques. El resultat és un llargme-
tratge documental d’assaig molt visual 
sobre un dels processos més impor-
tants de la nostra actualitat i que més 
ens afecta: el transport de mercaderies 
amb els seus antecedents i conseqiüèn-
cies. The Forgotten Space es basa en 
el projecte previ d’Allan Sekula, Fish 
Story, i intentant esbrinar i descriure el 
món marítim contemporani en relació 
amb la complexa herència simbòlica 
del mar. 

CRÍTICA

Aquesta és la història d’un contenedor 
que viatja pel món, la història de tots 
els contenedors del món. La història 
de totes les coses que consumim cada 
dia i que determinen la nostra existèn-
cia. És la nostra història, que també és 
la del capitalisme salvatge que navega 
a la deriva. Com nosaltres, amb el pilot 
autòmatic. 

El discurs d’Allan Sekula i Nöel Burch 
defuig del desordre explícit que la hi-
permodernitat empra per explicar la 
nostra caòtica realitat. Ens retrobem 
amb una narrativa clàssica (pròleg, des-
envolupament i epíleg) però no estem 
davant d’un documental o reportatge 
ordinari, un més del boom que envaeix 
els mitjans darrerament. The Forgot-
ten Space és un “film-essay”, un bell 
instrument de pensament. Un paradís 
enmig de l’allau sense fi de cinema 
de denúncia que en arriba però no ens 
penetra, que per excés ens deixa indi-
ferents. El fotògraf Sekula i el teòric 
del cinema Burch no són un tàndem 
d’artistes qualsevol, i això assegura en 
l’espectador un impacte difícilment 
comparable als efectes light de gran 
part del gènere documental actual. La 
investigació ha estat insuperablement 
exhaustiva, però l’excel·lent tasca de 
muntatge i una banda sonora clau es-
curcen les distàncies. No és un docu-
mental avorrit, ni pesat, ni repetitiu. 

Viatjant per tot el món, d’Holanda a 
Hong Kong, de Los Angeles a Bilbao, 
acompanyant les invisibles petjades 
d’un contenidor anònim, els autors ens 
confronten amb realitats que la socie-
tat de la informació i la seva sobredosi 
diària no ens deixen conèixer. No són 
veritats amagades, ni tan sols censura-
des, només evidències que queden so-
terrades sota dades i més dades, exclu-
sives pseudo-periodístiques i notícies 
d’última hora. Es destripen les entran-

yes de les espirals del transport, grans 
torres de babel construïdes al marge 
del seu impacte mediambiental. D’on 
ve tot allò que consumim? Utilitzar i 
llençar, utilitzar i llençar... 

Dos móns habiten el mateix planeta 
de manera excloent: els fabricants i els 
consumidors. Mentre a Occident hem 
evolucionat cap a l’ordre i la màxima 
eficàcia, la resta del món s’enfonsa en 
el desequilibri. És això el progrès? Mà 
d’obra esclava que és apèndix de la 
màquina, l’eliminació progressiva del 
factor humà. Creixement econòmic 
sense límits que dretes i esquerres han 
defensat, al marge del benestar de les 
persones i del planeta. Tot es professio-
nalitza i s’automatitza, ja no hi ha lloc 
pel romanticisme. O potser sí? Sekula 
i Burch reivindiquen el plaer del ritme 
lent del tren a vapor, les barcasses a tra-
vés del riu, la conversa amb les perso-
nes. Retroben la bellesa d’uns pomers, 
abans que la serp de la tecnologia en-
vaeixi el paradís, la magnificència de 
les cadenes infinites de vagonetes, pa-
quets i recipients que, com la caixa de 
Pandora, només contenen el buit. 

El seu insuperable coneixement de la 
Història del Cinema els permet ressuci-
tar imatges que no són mortes i fer-les 
dialogar amb l’actualitat. Imatges que ja 
ens havien parlat de la naturalesa hu-
mana i les seves debilitats, com fa ara 
The forgotten space, col·locant en pri-
mer pla allò que per ser fora de la vis-
ta, és fora de la ment. Michael Powell, 
els bombardejos de la Segona Guerra 
Mundial, seqüències de cinema mut o 
de clàssics com Josef von Stenberg... El 
cinema no és únicament entreteniment, 
és una eina històrica, social i cultural 
que cal recuperar per retornar-li el lloc 
que mereix. Deixar d’utilitzar i llençar, 
restablir la consciència, que sigui global 
i intentar que perduri.   

Però la nau continua el seu viatge...


