
Follas do Cineclube de Compostela | 14 de decembro de 2011 
A vida é nosa (La vie est à nous, Jacques Becker / Jacques B. Brunius / Henri Cartier-Bresson /  
Jean-Paul Le Chanois / Maurice Lime / Pierre Unik / André Zwoboda / Jean Renoir, Francia, 1936, 66’, VOSG)

‘a vida é nosa’, 
filme militante

[...] Inédito comercialmente ao longo de 33 anos (36-69),  
A vida é nosa estreouse en París nun programa retrospectivo 
titulado “29-36” que incluía Nogent, Eldorado do domingo, 
de Marcel Carné e A marcha da fame, de I.-M. Daniel. 

Por mor do importante papel de Renoir na concepción e 
realización do filme (supervisión do conxunto, participación na 
elaboración do guión, filmación da meirande parte das secuencias, 
montaxe), a crítica francesa conta tradicionalmente A vida é nosa 
entre os filmes de Renoir, e inclúeo na súa filmografía, onde se 
integra despois de O crime de Monsieur Lange e antes de Unha 
partida de campo, como o decimo oitavo filme do cineasta.

Ver hoxe A vida é nosa reclama evidentemente non perder de vista 
as razóns de ser e de ser un filme militante que tiña o filme no 36.

A vida é nosa e a crítica do 69

Porén, a meirande parte das críticas aparecidas sobre A 
vida é nosa non se preocupan tanto pola natureza militante 
do filme (máis que dun xeito nostálxico), do seu proxecto 
político e propagandístico, daquilo no que se basea o 
proxecto, nin da maneira na que o filme o puido cumprir; 
como privilexian con curiosidade o simple estudo dos 
modos de produción do filme, buscando estabelecer cales 
foron os roles respectivos dos distintos colaboradores da 
empresa, e nomeadamente o de Renoir, preguntándose non 
só sobre a súa relación cos outros correalizadores do filme, 
senón tamén sobre as relacións de semellanza entre A vida 
é nosa e os outros filmes contemporáneos de Renoir. 

Curiosamente, isto é así na medida en que o traballo que fan 
habitualmente as críticas (ou que quererían facer), o da análise do 
filme, das formas e da mensaxe, estan aquí ausentes; e na medida 
na que eses mesmos críticos se poñen a practicar de súpeto un 
traballo de aclaración e investigación histórica e arqueolóxica 
sobre a fabricación do filme e dos seus responsábeis, traballo 
que sería bo verlles facer máis a miúdo e que polo xeral evitan 
realizar. De feito, a crítica contentouse por unha banda con lembrar 
as condicións nas que se fixo o filme, e por outra banda con 
describir o filme, describíndoo para non ter que estudalo no seu 
funcionamento específico. Fíxose fincapé no traballo en equipo, e 
dentro deste equipo no grupo de amigos de Renoir que gozaban 
traballando xuntos. E, por outra banda, no recoñecemento no 

filme dunha serie de “trazos” renoirianos: calor humana, simpatía 
polas personaxes, lirismo, dirección dos actores, movementos de 
cámara, etc. Dunha banda o traballo colectivo (presentado como 
unha orixinalidade, é dicir unha excepción que merece un interese 
extraordinario), e doutra banda, ben ao contrario, o “estilo”, a 
“man” do autor Renoir, que consegue estar presente mesmo nun 
“filme de encargo”. Entre estes dous extremos contrarios agóchase 
a orixinalidade e a especificidade mesma do filme: o feito de 
que se trate dun filme militante, dun proxecto de propaganda.

O que vén a dicir, para moitos: é certo, trátase dun filme 
encargado polo PC, pero o importante é que se recoñece por 
tras o toque de Renoir (como se o filme lle fose imposto e el se 
comportase con respecto ao PC como o fan os cineastas coas 
súas produtoras: por medio do engano), que se deu imposto 
malia os imperativos da propaganda. A vida é nosa sería daquela 
un filme de propaganda “vergoñento” no que o discurso de 
Renoir “salvaría” a pobreza do discurso político, escapando a 
todo sentido unívoco. O que volve, precisamente, ocultar todo o 
filme na súa realidade. A critica falou do que semellaba xustificar 
o seu interese polo filme (empresa colectiva, xenio de Renoir, 
evocación sentimental da “época”), pero non do filme en si propio. 

A realidade do filme formulaba dúas cuestións que non foron 
tratadas pola crítica: a do filme como produto fabricado en 
1936, naquel contexto histórico, social e cos medios técnicos 
e estilísticos daquela época, cos ollos postos nun obxectivo 
ben concreto e adecuando os medios a ese obxectivo; e 
a do xeito de falar hoxe dun filme militante de 1936.

Por que se ocultan as dúas cuestións fundamentais que provoca 
non só este filme, senón todos os filmes: o que tratar e como? 
Sen dúbida, por causa dun sentimento de incomodidade, moi 
real para a crítica, perante o feito do militantismo, perante un 
cinema de propaganda que precisamente non é vergoñento. 
Se a crítica se refuxiou por unha banda por trás da descrición 
anecdótica da realización do filme (trátase dos sobrevivintes da 
aventura, por exemplo, pero non se entrevista aos promotores 
políticos do filme, o que é ben raro), e por outra banda por 
trás da evocación máis ou menos conmovedora da aura 
mítica da época (mitoloxía da Fronte Popular, etc.), non o fai 
para rexeitar enfrontarse a aquilo que lle incomoda e que é 
o punto forte do filme: ser un filme de propaganda en favor 
do PC? Do mesmo xeito, o recurso ás constantes estilísticas 
renoirianas ten aquí a función de máscara e evasiva. 
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documentos cinematográficos existentes ou filmados ao vivo 
(noticieiros, documentarios, reportaxes), que a montaxe e o 
comentario van ordear e facer politicamente significativos. Quer 
reconstruíndo nunha ficción, mediante a “posta en escena” este 
ou aquel acontecemento, conflito, etc. Ou ben se parte dun 
material filmado xa fornecido polo acontecemento, producido 
anteriormente pola situación política que se escolleu tratar; ou ben 
se reconstrúe dita situación, representándoa, escenificándoa.

Agora, estas dúas grandes vías do cinema militante 
(determinadas polas dúas grandes categorías históricas do 
cinema: Meliès, Lumière) xa foran, tanto unha como a outra, 
exploradas antes de Renoir e do 35. A primeira (montaxe 
de documentos) esencialmente por Vertov (máis do que 
por Eisenstein, que, para alén de A liña xeral, non rodou 
filmes de temática estritamente contemporánea); a segunda 
(recorrendo á ficción e á representación para unha análise 
política), por Kühle Wampe de Brecht e Düdow (estreado 
en París, no cinema Falguière, en outubro do 32). 

Non sabemos se Renoir viu Kühle Wampe (en todo caso, 
coñecía o traballo de Brecht, aínda que só fose pola colaboración 
con Carl Koch), pero é un feito que a orixinalidade do seu 
traballo (resultado dunha reflexión colectiva) en A vida é nosa 
consiste na integración deses dous tipos de comportamentos 
xa empregados no cinema, na súa dialectización.

A especificidade de A vida é nosa como filme militante 
(nesta unidade dual, cinematográfica e política, do 
filme militante) está na utilización conxunta de materiais 
“documentarios” e de elementos “ficcionais”. [...]

Problemas do cinema militante

[...] Non hai outra intención, nas liñas precedentes, que 
indicar, a partir de A vida é nosa (e como presentados xa 
neste filme), un certo número de problemas que poderían 
retomar os filmes que hoxe en día se din militantes téndoos 
en conta: o dos medios requeridos para transmitir unha 
tese, o de aumentar o seu rendemento polo coñecemento 
exercido sobre os modos de exposición e, por último 
(pero non menos importante), o do destinatario.

Coidamos que a meirande parte dos filmes que hoxe se 
din militantes, sen cumprir sempre cos primeiras tarefas 
indicadas, son polo xeral irregulares na última, porque non 
formulan (no seu labor) a cuestión do receptor.  [...]

Este non é o caso, xa o mostramos, de A vida é nosa, 
en tanto que inclúe no seu proceso a cuestión do 
destinatario, especificada no alicerce indispensábel da 
parella carácter de clase/posición de clase. [...]

(Este texto foi redactado, a partir dun debate colectivo,  
por Pascal Bonitzer, Jean-Louis Comolli, Serge Daney,  
Jean Narboni e Jean-Pierre Oudart)

[Extractos de «“La vie est à nous”, film militant», Cahiers du 
Cinéma, 218, mars 1970, 45-51. Tradución de Iván Cuevas]

É preciso engadir que o propio labor de programación de  
A vida é nosa manifesta o mesmo tipo de incomodidade con 
respecto á natureza política do filme, inseríndoo nun programa 
conscientemente presentado como folklórico: “29-36” (o período 
comprendido entre estes dous fitos), aqueles tempos bos do 
populismo, da Fronte Popular.... Nogent, Eldorado do domingo 
é de certo, dun xeito moi preciso, folklore populista, e A marcha 
da fame é “comprometido” no sentido máis sentimental, e 
procede absolutamente da mitoloxía obreirista máis habitual do 
século XIX. Exhibir con e despois destas dúas curtametraxes A 
vida é nosa podía incitar a lela do mesmo xeito que elas: baixo 
un ángulo folklórico e retrospectivo, como testemuña un pouco 
resesa dun bo tempo pasado. Xa que logo, a Fronte Popular 
viraba un pouco a belle epoque da esquerda sentimental, igual 
que 1900 o foi da dereita sentimental e da esquerda anarquista.

Basta presentar A vida é nosa só, ou en todo caso cun filme 
contemporáneo de Renoir, para que esta fuxida retrospectiva 
e sentimental sexa precisamente, se non prohibida, cando 
menos aminorada, e que a natureza directamente política 
de A vida é nosa apareza sen equívoco, igual que, por outra 
banda, as diferencias entre este filme e os outros de Renoir.

[...]

As formas do filme militante no 36

O discurso político de A vida é nosa artéllase seguindo dous 
modos. O primeiro, o da xeneralidade: o esquema que sostén e 
reactiva o filme, quer dicir, o retrato da configuración histórico-
social do momento, estudado como crise segundo a tese 
comunista, e a presentación do PCF como axente de resolución 
desta crise; o outro, a especificación ou particularización 
deste discurso xeral nunha serie de escenas particulares.

A articularización destes dous modos, que artella A vida é nosa 
como discurso político, fai que o filme enteiro cumpra a un tempo 
exactamente a condición de todo filme militante: propagar un 
significado político único, unha mensaxe univoca, e pola contra 
escapa ao que no cerne desta univocidade é polo xeral fatal 
ao filme militante (non ser senón a enunciación transparente 
deste significado político único, escollo de todo discurso 
“comprometido” que non pensa no proceso de exposición), na 
medida na que a interrelación dos dous modos suscita unha 
lectura complexa do significado político único. No canto de ser 
só enunciado, reflexiona sobre as condicións mesmas da súa 
enunciación: non se formula a cuestión do sentido (punto de 
partida do filme, único e inamovíbel), senon o do seu “efecto 
de sentido” (quer dicir, a interferencia, no proceso fílmico de 
produción de sentido, da cuestión do destinatario da mensaxe. 

Esta semella para nós ser a problemática esencial do filme 
militante (non só o que e o como, senon tamén o para 
quen se fala) que formula e explora A vida é nosa.

O cinema militante traballa sobre todo cun material que lle 
é contemporáneo: datos sociais, económicos e ideolóxicos, 
situacións e relacións politicas, conflitos e acontecementos 
concretos e actuais. Este material complexo pode tratarse 
filmicamente seguindo dous métodos. Quer utilizando  


