Mércores 9 de maio ás 21.45 h no Pichel
Para non estar aquí (In Order Not To Be Here, Deborah Stratman, EUA, 2002, 30’, VOSG)
+ Imaxes de prisión (Gefängnisbilder, Harun Farocki, Alemaña, 2003, 60’, VOSG)

Miradas
que controlan

Harum Farocki

Aló por xaneiro comezamos nos EUA con Cathy Crane a investigación para un filme co título provisorio de Gefängnisbilder (Imaxes
da cadea). Fomos buscando imaxes de cámaras de vixilancia instaladas nas cadeas, buscamos tamén filmes instructivos para os
carceeiros, documentarios e argumentarios que fixesen unha representación da cadea. Coñecimos ao detective privado que loita
polos dereitos civís das familas dos presos mortos nas cadeas de
California – un detective privado que gosta de ler a Hans Blumenberg cando ten que esperar nalgures.
Un arquitecto deixounos ver os planos para unha nova cadea onde
meterían aos “Sex Offenders” en Oregón, deses planos foron ocultados un terzo dos edificios previstos: serían os construidos para
medidas terapéuticas. O Senado Estatal denegara os orzamentos.
En Campden, perto de Philadelphia, un garda mostroume a cadea;
detrás dos vidros como nunha gaiola de leóns, os homes miraban
para min de esguello e con desprezo. Vía mulleres peiteándose
como nun filme de Passolini. O garda contoume que nos teitos
das salas de estar había conductos polos que se podería inxectar
gas lacrimóxeno, pero que nunca tiveran que facelo debido a que
o axente químico descompúñase co tempo.
Imaxes da cadea de máxima seguridade de Corcoran, California. A
cámara deixa ver un fragmento a xeito de pedazo de torta, é o patio de formigón onde os presos poden pasar media hora cada día
con pantalóns curtos e case sempre sen camisola. Un preso ataca
a outro e axiña todos os presos non implicados bótanse ao chan
coas mans na cabeza. Saben ben o que pasará: o garda avisará e
logo disparará balas de goma. Se os que loitaban non paran, será
munición de verdade.
As imaxes son mudas, diante da cámara vese pasar o fume de pólvora logo do disparo. A cámara e o fusil están un ao pé do outro,

campo visual e campo de tiro en coincidencia. Vese ben que o
patio foi construido como segmentos circulares, para que ninguén
poida protexerse da mirada ou da bala en ningures. Un preso,
normalmente o que atacou, é o que cae. Moitas veces está morto
ou ferido moi grave.
Os presos están dentro de bandas (Prison Gangs) con nomes
como “Aryan Brotherhood” ou “Mexican Mafia”. Teñen condenas
longas e foron pechados lonxe do mundo nunha cadea de máxima
seguridade. Quédalles só o seu corpo, por iso fan musculación
permanentemente, e por iso pertencen a unha organización. A súa
honra é máis importante para eles que a súa vida, loitan sabendo
que dispararán sobre eles; en Corcoran dispararon dúas mil veces sobre presos que loitaban. Os gardas declararon que moitas
veces os seus colegas envían intencionalmente xuntos ao patio
a grupos anoxados uns cos outros e apostan polo resultado das
liortas como se fosen gladiadores. Para aforrar material, as fitas
das cámaras van a unha velocidade reducida. Nos rexistros aos
que accedimos, as fases foron prolongadas de tal xeito que os
movimentos aparecen cortados e sen fluidez. As pelexas no patio
parecen collidas dun xogo de computadora barato. É inimaxinable
unha representación tan dramática da morte.
Técnica de vixilancia
As imaxes das pelexas e os fusilamentos fóronnos entregadas por
unha avogada que representa aos familiares dos presos mortos.
Os gardas declararon sempre que o preso que ataca ten unha
arma — como a punta afiada dunha culler de plástico. Os presos
de Corcoran son submetidos a controis tan ríxidos que iso é pouco factible.

Nunha área central de control pódese ver que celas están ocupadas, as baleiras, a porta que está aberta e o corredor por onde se
anda a mover unha persoa. Os gardas transmiten un sinal electrónico de identificación, así poden ter coñecemento de movementos
prohibidos por parte dos presos.
Na actual crise xudiciaria dos EUA — o número de condenados
cuatriplicouse nos últimos vinte anos mentres que a delincuencia
diminúe — constrúense moitas cadeas novas, mesmo por concesionarias privadas. Son desenvolvidos e empregados novos medios técnicos para baixar os custes.
No mercado ofértase unha máquina para inspeccionar todos os
orificios corporais na procura de armas e drogas. Hai detectores
de metais en todas as portas. O scanner de iris é un aparato que
rexistra a imaxe do iris cunha cámara, aílla as características significativas comparándoas cun rexistro. Estes aparatos poden ser
postos nas portas para identificar o individuo, preso ou garda, nun
tempo de dous segundos. Unha cadeira ideada desde a fantasía
cinematográfica, abraza con brazos de ferro a un preso furioso e
átao con forza delicada. Neste equipo tamén se expresa o desexo
dunha obxectividade, de represión sen paixón.
Public Relations
O estado de California borrou a palabra —rehabilitación— do seu
código civil, a cadea nin sequera pretende rehabilitar senón expresamente reprimir. O ministerio de Xustiza produciu un video para
os medios querendo probar que os condenados non levan ningunha vida de luxo nas cadeas, senón que deben pasar alí dentro
un tempo difícil — “The Toughest Beat in California”. Os recursos
estilísticos empregados son: portas que pechan facendo moito
ruído, os gardas achéganse pisando moi forte no chan e movendo
as chaves como se se achegase unha execución. Velos a imaxe
lenta, cunha distancia focal longa e cunha música de fondo que
pretende achegalos aos heroes do western.
Este video pódese comparar cun filme de propaganda que produciron os nazis no 1934, sobre a penitenciaria de Brandenburg.
Nos dous casos a mensaxe é a mesma: os tempos da clemencia
acabaron. Non falemos máis da rehabilitación, senón da dureza do
castigo.
Nos dous filmes vése como un preso é atado dos pés ás mans
como se fose un escapista de circo. Os dous filmes transforman
ao delincuente nun espectáculo. O filme californiano é neste sentido máis sensacionalista que o nazi. Desde logo que houbo máis
maltrato na Alemaña de 1934 que na California de hoxe, pero os
nazis aínda querían aparentar unha caste de legalidade.
Desde aquela a necesidade de entretemento medrou dunha maneira inimaxinable. Tamén os filmes críticos coa cadea pretenden
ser entretidos. Non hai praticamente filmes críticos que prescindan
do goce do medo que produce unha execución.
A cadea como espectáculo
Coa Modernidade a práctica do castigo modificouse substanciosamente, foron abolidas a tortura e a execución públicas. Quen
infrinxe a lei, é pechado detrás dos muros, lonxe da mirada pública;
faise invisible.
Todas as imaxes da cadea lembran o cruel pasado da xustiza penal.
Vemos un filme producido polo “Bureau of Prisons” en Washington para a capacitación do persoal de prisións. Un preso enfurece,
o garda quere calmalo pero non pode, chama a un superior que
de novo quere calmalo. Agora o garda busca a cámara de servizo
para documentar integramente o seguinte procedemento: chega
un grupo de tarefas, tamén un médico, toman a cela, reducen o
preso e átano na cama. (Os cinco membros do grupo de tarefas
están protexidos con cascos e escudo, ademais, cada un ten que
coller ao preso por unha parte do seu corpo). A cámara grava todo
isto para documentar a distancia que o aparato xudicial debe manter co preso.

Xustamente por ser tan elaborada a representación é pouco
crible e aparece como unha negación. Insiste moito na
actuación sen interese e sen paixón do persoal de seguranza,
mesmo cando o submetemento do preso non é un pracer.
O preso berra tantas veces e tan forte que fai pensar
nunha situación inversa.
Mirada de control
Na cadea da Modernidade que ten de rehabilitar ao preso, este xa
non se expón, pero a ollada controladora do garda segue sobre
el. O garda é o representante da sociedade; por iso o filósofo do
castigo, Jeremy Bentham, planificou unha torre panorámica para
ver dentro de cada cela. Os presos non obstante, non podían
darse de conta se a torre estaba ocupada —só sentían a mirada
potencial. Bentham imaxinou que calquera podería entrar na torre
e tomar a función de vixilante.
Para o control panóptico a cela debe ser observable. É frecuente
nos EUA poñer unha reixa no canto dunha parede. Nos últimos
anos construíronse nos EUA novamente cadeas segundo os principios panópticos. Realmente as cámaras de video poden observalo todo, pero aquí pensouse que o preso sinta a súa exposición
diante dunha mirada humana.
Ao mesmo tempo hai cada vez máis cadeas nas que os presos xa
non poden entrar en contacto visual directo coas súas visitas — nin
a través dunha reixa ou dun vidro -. Somentes poden comunicarse
cun teléfono conectado a unha cámara de video. Isto fundaméntase con razóns humanitarias: os familiares xa non teñen que facer
longas viaxes, somentes van a unha oficina que conecta a comunicación e controla.
Con isto quítaslle a base a unha figura narrativa do filme penitenciario: cantas veces temos visto como falaban visitante e visitado e
como interviña o garda? Cantas veces temos visto como un home
e unha muller establecían un ansioso contacto simbólico separados por un vidro?
Kammerspiel (obra íntima)
Os filmes mudos da época de Griffith, que transcorren na cadea.
Nos filmes semellantes ao teatro, a cela parece un salón. A cheminea no salón é un accesorio teatral como a reixa na cela, o preso
non a pode mover sen que caia. Sen unha cuarta parede a cela é
só un escenario de caixa panóptica, sobre todo cando os actores
non actúan, senón que nada máis representan. As intrigas teatrais
non son doadas de relatar pois na cadea hai poucos visitantes. É
por iso que nos filmes mudos a cela sería un escenario para unha
aparición. O condenado a morte imaxina a execución ou o indulto,
os desesperados lembran a sorte perdida, os vingadores imaxinan o día da vinganza. Visto desde este ángulo, a cela é un lugar
espiritualmente rico. Comprendemos que xurde desde o retiro
monacal.
“Só na cela o preso é entregado a si mesmo; no silenzo das súas
paixóns baixa aos fondos da súa conciencia, pregúntalle e sente
espertar no seu interior a moral que nunca more de todo no corazón do home”. A cela non debera ser nada máis unha tumba,
senón tamén un lugar para a resurrección.
Anulación das paredes
A técnica de control electrónico ten como consecuencia principal
a perda dos límites espaciais (unha empresa non debe xa concentrarse nun lugar, unha unidade de produción pode producir
diferentes cousas). Os lugares perden a súa especificidade: un
aeroporto ten un centro de compras, un centro de compras ten un
instituto de formación, un instituto de formación ofrece descanso,
etc. Que temos disto para unha cadea, que é un espello da sociedade e tamén unha contra-imaxe e unha proxección?

Por unha banda a técnica electrónica posibilita que un home pode
ser encadeado, vixilado e castigado fóra da cadea, alxemas electróncias nos pés posibilitan manter a calquera nun arresto domiciliario e permitirlle ir a un lugar de traballo ou formación.
Por outra banda hai moita máis xente que se reclúe nos chamados Gated Communities (Barrios Pechados), aproximadamente
douscentos anos despois de que tiraran os muros das ciudades
europeas. Os habitantes destes barrios non son somentes de
clase alta. A técnica de seguridade regula selectivamente non só o
acceso ás instalación “sensibles” de técnica nuclear ou militar, senón tamén o acceso a oficinas e lugares de produción común. En
cinco mil anos de historia das cidades o espazo nas rúas sempre
foi público, pero hai vinte e cinco anos instalouse en Minneapolis
o primeiro sistema de skywalks urbanos, polos que o servizos de
vixilancia privados exclúen os indesexables, os sen teito. Desregularización non significa de ningunha maneira diminución de control.
Nun dos seus últimos textos, Deleuze deseñou a visión dunha
sociedade de control, que substituiría a sociedade disciplinaria.
A fin de motivos e xéneros
Xa dixemos que a escena dunha visita á cadea logo non terá equivalente na realidade. Co diñeiro electrónico o asalto a un banco é
case que imposible. Se no futuro chegamos a un seguro electrónico para as armas e que poidan ser disparadas por un propietario
autorizado, e ademais cada tiro é rexistrado automaticamente nunha central, entón estará moi próxima a fin de todos os duelos con
armas no cinema.
Co scanner de iris que pode buscar a identidade dunha persoa
cando pasa, pode perigar a comedia. Será case que imposible
relatar que un home poda ir á cadea no canto de outro ou que un
visitante cambia a roupa cun preso e pode saír da cadea.
Co aumento do control electrónico a vida cotiá será tán difícil de
representar ou dramatizar como xa o é o traballo cotiá.

proxeccións
Entrada de balde | Bono-axuda: 1 euro
Mércores na Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21)
cineclubedecompostela@gmail.com
http://cineclubedecompostela.blogaliza.org

Cadea-Casa de traballo
Nos filmes que transcorren nas cadeas hai máis escenas de traballo que noutros xéneros fílmicos. Nos Países Baixos do século XVII
había cadeas con celas nas que subía a auga e os presos tiñan
que botala fóra para non afogaren. Así quería demostrarse que o
home debía traballar para vivir. Na Inglaterra do século XVIII moitos
presos tiñan que mover muíños de tambor — hoxe moitos presos
camiñan sobre algo semellante a muíños de tambor, as fitas para
adestrar os seus corpos.
O traballo na cadea case que nunca tiña un significado económico, como moito tiña un valor educativo. A cadea educa para o
traballo industrial organizando o traballo de xeito moi parecido:
“A concentrar, a distribuir o espazo, a pedir a tempo, a compoñer
unha forza produtiva dentro das dimensións do tempo-espazo
cuxos efectos serán maiores que a suma das forzas que a compoñen”.
Paga a pena comparar imaxes de cadeas — cando abre a cela,
cando saen os presos, cando forman para contalos, canso se
moven en columnas cara o patio, cando se moven en círculos no
patio, etc.-, coas imaxes que gravaron os laboratorios de investigación laboral.
Para a factoría Ford, pedíronse experimentos así: como se debera
facer unha parede? É mellor que un traballador poña os ladrillos e
logo recebe a parede, ou é mellor que un traballador poña os ladrillos e outro recebe?
Estes ensaios mostran unha parte do traballo abstracto, mentres
que as imaxes das cámaras de vixilancia ofrecen unha idea da existencia abstracta.

* Texto publicado en NACHDRUCK/TEXTE.
Vorwerk 8, Berlín 2001. Da tradución ao castelán: Inge Stache,
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