
(tirado de Les Groupes Medvedkine, Editions Montpar-
nasse, 2006)

O primeiro filme do grupo Medvedkine de Sochaux, 
Sochaux, 11 de xuño de 1968, estreado en 1970, falaba 
daquela xornada de revoltas dos obreiros da Peugeot na 
que, mentres unha grande dos folguistas do país retor-
naban ao traballo, se saldou con cento cincuenta feridos 
e dous mortos nos enfrontamentos coas CRS (…) As pa-
labras de Oreste Pintucci, pronunciadas no enterro de 
Pierre Beylot e colocadas ao final da película, falan do 
sangue e a morte na loita, falan dos mortos de Sochaux 
ao fío das mortes do movemento obreiro. Esta última 
escena ten o ton do último capítulo do Cabalo de Troia 
de Paul Nizan: despois dun día de disturbios mortais, os 
personaxes evocan ao seu camarada, morto dunha morte 
inxusta, inaceptábel, pero lembrando que é posíbel «traer 
a continuación da loita, coa rabia coa que eles se opoñen 
á súa vida». Sochaux, 11 de xuño de 1968 dá testemuña 
dun espertar desta rabia entre os traballadores de So-
chaux: nisto responde cun certo entusiasmo da época e 
introduce un ton decididamente militante, un xeito tanto 
de apuntar e acusar á Peugeot ante o mundo como de 
celebrar as loitas dos traballadores.

As dúas películas que seguen a esta primeira incursión 
dun grupo Medvedkine en Sochaux (o filme proxectaríase 
con éxito no propio lugar e abriría camiño para outros 
logros), amosan o desexo de apropiarse, para mellor 
atacala, da vida cotiá da fábrica por parte do cinema. Á 
posibilidade dun documental «tradicional», o grupo res-
ponde coa desidia, o uso da sátira en Os tres cuartos da 
vida (1971) e Fin de semana en Sochaux (1972). O segundo 
filme é unha sistematización, nunha mediometraxe, dun 
proceso adoptado para a primeira curta: unha parodia da 
contratación, seguida dun mergullarse na realidade da 
fábrica. A cadena de montaxe só se reproduce: a rodaxe 
en fábricas Peugeot aínda non é posíbel. Non importa: 
os testemuños dos traballadores describen, alén da liña 
de montaxe, todo o «sistema Peugeot», o que afecta á 
cuestión da vivenda, a recreación, a sexualidade, etc. 
A farsa da propaganda dos empresarios, que se amosa 
como unha xusta arenga en Fin de semana, denúnciase 
no seu raseiro coa brutalidade, moi real, da fábrica. A po-
lítica está nesta distancia, neste xogo traxicómico entre o 
discurso oficial e os xestos feitos na fábrica, a restrición 
do corpo descrita durante as entrevistas. Esta denuncia 
do corpo restrinxido e o xesto alienado atópase en Co 
sangue dos outros, o derradeiro filme do grupo.

En moitos aspectos, Co sangue dos outros semella volver 
ás películas anteriores do grupo. Repite algunhas das 
denuncias máis fortes, afonda nelas, desenvolve un dis-
curso sobre todos os aspectos da alienación que marcan 
aos traballadores cotiás, devorados pola fábrica, polas 
oito horas de fábricas que os desbordan diariamente, 
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que acaban invadindo a película. Co sangue dos outros 
preséntase como un filme decididamente pesimista, que 
aborda a cuestión da linguaxe, do discurso dos traballa-
dores contra a fábrica, ao mesmo tempo que os efectos 
dunha «racionalización» aumentada no marco da «cidade 
Peugeot».

O grupo Medvedkine presentou en 1972 ao CNC, co fin 
de obter un anticipo de recibos, un ambicioso proxecto 
para cubrir case un século de historia laboral, A saída 
das fábricas Peugeot. Deste proxecto non queda máis 
que unha cita na secuencia de apertura en Co sangue 
dos outros. Con todo, o que parece dicir o filme, que se 
desprende dos primeiros minutos, é que non hai en So-
chaux, unha «saída das fábricas Peugeot». A fábrica non 
se limita a este lugar do que un pode liberarse despois de 
oito horas de traballo: está acompañada dun universo, un 
conxunto de dispositivos que estenden a súa influencia.

As posesións case centenarias da familia Peugeot, os 
seus castelos, rodean Sochaux, son un punto de entrada 
na árbore xenealóxica da familia, na árbore da propia 
empresa. A uns cincocentos metros do castelo de Ro-
bert Peugeot, os cuartos dos obreiros propiedade de 
Peugeot. A continuación, a lista de institucións Peugeot 
que puntúan a vida dun home nacido en Sochaux: esco-
las Peugeot, deportes Peugeot, traballo Peugeot... ata o 
cadaleito Peugeot. Este absurdo monopolio de Peugeot 
en todos os aspectos da vida é en realidade un punto de 
entrada a consideracións políticas máis xerais. Sochaux 
é a «utopía» da fábrica estendida a todos os aspectos da 
vida, unha racionalización non só da produción da merca-
doría senón tamén da vida dos propios produtores. Con 
este horizonte, se cadra evocado por Gramsci: «O certo 
é que o novo tipo de home que esixe a racionalización da 
produción e do traballo non pode desenvolverse ata que 
o instinto sexual non estea regulado de acordo con este 
tipo, e non sexa igualmente racionalizado», previsto na 
prohibición de que as mulleres entrasen nas casas dos 
traballadores novos en Sochaux.

Cando un traballador dá testemuño do seu horario, di que 
a vida familiar foi imposible polo tempo do transporte, 
as tres quendas de oito horas, a fatiga. Unha muller fala 
da incomprensión que reina entre ela e o seu marido, 
lamenta ver como a súa vida se lles escapa. Entre estes 
dous testemuños, a música de fanfarria que acompaña 
os planos tomados nas cidades dormitorio de Sochaux 
é alegre. A voz en off pregunta: «Como escapar da Peu-
geot?». Porque o espazo en si está organizado por Peu-
geot: fraccionado para evitar reagrupamentos perigosos, 
racionalizado segundo as necesidades dunha obra que 
organiza o tempo; os coches paran oportunamente xunto 
ás, para permitir así que todos sean achegados á fábri-
ca. O consumo tamén está controlado pola empresa. 
O espazo urbano é un instrumento político, que crea e 
mantén separacións entre os seres da mesma clase. Esta 
racionalización do tempo non ten lugar só en Peugeot: 
é característica dunha evolución da industria, na que se 
mesturan unha serie de aspectos. A tarefa política apoia-
da por Co sangue dos outros parece consistir nun resaltar 
a coherencia do traballo e a vida «fóra do traballo». Esta 
tarefa pasa por un conxunto de dispositivos formais: 
montaxe, en primeiro lugar, que alterna testemuños de 
traballadores, secuencias na liña de montaxe e secuen-

Follas do Cineclube | 27/11/201904



cias descritivas arredor do planeamento urbanístico de 
Sochaux; logo o son, que vén a xuntar certos planos para 
darlles unha coherencia. Cando o testemuño se detén, é 
o ruído o que se converte en superficie.

«E todo me semellaba agora como unha construción: 
acadouse por fin a inversión que fixo que a escritura da 
fábrica se transformase na fábrica como escritura» di 
François Bon, saíndo da fábrica.
Por primeira vez, Bruno Muel pode filmar a liña de monta-
xe. Cunha minuciosa atención nos xestos, as caras mar-
cadas pola concentración e a fatiga mesturadas. Estas 
imaxes da liña chegan a puntuar a película. Un contra-
punto incansábel dos testemuños, constitúen a ligazón, 
o material subxacente, a fonte dun esgotamento común 
para todos os entrevistados. A fábrica Peugeot devora o 
espazo, os corpos e o cinema: Bruno Muel parece ser a 
figura central deste último. A fábrica ten un son, ou máis 
ben un ruido que a caracteriza, e que coa súa algarada 
semella prohibir, cancelar tanto a música como o dis-
curso. O son da liña de montaxe faise eco do ruído das 
caixas rexistradoras do supermercado, o ensordecedor 
ballet dos autocares que transportaban os traballadores 
á fábrica. O ruído está aí desde antes da entrada, na 
baixada do autocar pola mañá.

Esta atención aos sons da fa´brica, á importancia que 
conteñen para os que traballan alí, atopámola nos pou-
cos textos literarios que evocan a fábrica, pero tamén na 
película de Elio Petri A clase obreira vai á paraíso (1971). 
Os efectos sonoros actúan como leit-motiv, ás veces 
desbordando o seu ambiente visual. Pouco a pouco, as 
pezas e ferramentas que chocan, a liña que avanza ou o 
son das máquinas gañan todo o espazo fílmico: a fábrica 
parece falar a través da película e non dicir outra cousa 
que non sexa a súa propia afirmación no ruído. O ruído 
chega cando se esgota a palabra na fábrica, cando resul-
ta difícil describir satisfactoriamente a vida diaria. Robert 
Linhart escribe no seu libro sobre a súa experiencia como 
activista establecido mentres traballaba na Citroën: «Os 
burgueses sempre pensan que teñen o monopolio dos 
itinerarios persoais. Que broma! Teñen o monopolio do 
discurso público, iso é todo. Estendéronse. Os demais 
viven a súa historia intensamente, pero en silencio». Este 
«silencio» identificado por Linhart, que sufriu unha ex-
cepción nas películas dos grupos de Medvedkine de 
Besançon e Sochaux, semella aflorar en Co sangue dos 
outros cando se fai sentir un esgotamento do discurso, 
ao mesmo tempo que do corpo. Co sangue dos outros 
non parece ser só un filme sobre a planta de Peugeot en 
Sochaux, a fábrica que o invade todo, senón tamén un 
filme sobre a posibilidade dun discurso, sobre a posibi-
lidade, o cuestionamento, de outras películas como Fin 
de semana en Sochaux despois dos anos que pasaron na 
liña de montaxe. O que silencia os itinerarios evocados 
por Linhart é quizais ese esgotamento do discurso na 

intensidade do traballo na liña, que semella cancelar todo 
o resto de intensidades, persoais e políticas (...)

Muel filma os autocares na escuridade: unha nova saída 
da fábrica. Estes poucos planos van acompañados do 
testemuño dun traballador. Este aborda o que semella 
ser o corazón de Co sangue dos outros, é dicir, o esgota-
mento. Co sangue dos outros é a derradeiro filme rodado 
en Sochaux, con traballadores sochalianos, polo grupo 
Medvedkine: cuestiona, cunha notable reflexividade, o 
futuro da lingua despois da fábrica, despois de anos dedi-
cados a traballar na liña de montaxe. Esta esgota o corpo, 
a posibilidade do xesto («consumíronseme as mans»), a 
comunicabilidade. O discurso, o signo, baléirase de senti-
do: a palabra do patrón en Fin de semana, as promocións 
que atronan no altofalante do hipermercado, os berros 
dos xefes, o drama da cronometraxe. E logo está o que 
fai o grupo Medvekdine: o discurso obreiro, que parece 
estar a esgotarse, ata «o medo de que non poida falar un 
día, que quede mutuo» despois do costume de facer si-
lencio no barullo da fábrica. Nunha longa intervención, un 
activista da CGT e da PCF fala: dos correos de “mulleres 
embarazadas”, a humillación asociada ao poder do xefe, 
do capataz que ten o poder de autorizar a pausa para ir ao 
aseo... Aos poucos ponse de manifesto a dificultade de 
dar a coñecer a fábrica e os seus efectos: «non sei como 
dicir», «agora non podo facelo»; a voz corre, enumera, e 
Bruno Muel opta por encadres axustados, afirma unha 
proximidade que non é nin escasa nin excesiva.

Existe unha estreita relación entre a racionalidade indus-
trial e a linguaxe, un problema na linguaxe que os grupos 
Medvedkine queren capturar. Trátase entón de afirmar 
o discurso dos traballadores, de empregar os medios 
específicos do cinema para dar a coñecer un discurso 
de clase. Pero este campo da linguaxe tamen é ocupado 
pola planta, pola restrición que exerce sobre os seres e 
porque os xefes convértena tamén nunha participación 
política, un instrumento de goberno. A continuación 
móstrase a cuestión dos traballadores inmigrantes. «Po-
ñer os traballadores nas liñas de montaxe dun xeito racio-
nal», é evitar o intercambio por unha constitución dos 
equipos segundo as orixes: existe a barreira do idioma, 
pero tamén a da sobreexplotación dos traballadores in-
migrantes, «importados» do seu país de orixe, obrigados 
a levar a súa tarxeta ao CFT, o sindicato «da casa». Esta 
práctica, que se atopa en todas as industrias metalúrxicas 
a finais dos anos 60 e principios dos 70, é a que describe 
Robert Linhart no seu traballo que se realizou nas fábri-
cas Citroën. Co sangue dos outros chega a este punto 
de esgotamento, de esgotamento do espazo, do corpo 
e do discurso que pon en cuestión o enfoque de Muel e 
o grupo. O elemento voluntario, combativo na loita de 
clases, el só está presente e aparece baixo a forma de 
devolución, de arquivo (...)
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6 DE NOVEMBRO 
Punto de fuga

(Vanishing Point, Richard C. Sarafian, 
1971, EUA, 99’, VOSG).

13 DE NOVEMBRO
Motormanía

(Motor Mania, Jack Kinney, 
EUA, 1950, 7’, VOSG)

Christine
(Christine, John Carpenter, 

EUA, 1983, 110’, VOSG)

20 DE NOVEMBRO
Metal e melancolía

(Metaal en melancholie, Heddy 
Honigmann, 

Países Baixos, 1994, 80’, VO)

27 DE NOVEMBRO
Os tres cuartos da vida

(Les trois-quarts de la vie, Grupo 
Medvedkine de Sochaux, 

Francia, 1971, 18’, VOSG)
Co sangue dos outros

(Avec le sang des autres, 
Bruno Muel, 

Francia, 1975, 52’, VOSG))


