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ZAMA
Dirección Lucrecia Martel Guión Lucrecia Martel (sobre a novela de Antonio 
di Benedetto) Ano 2017 Duración 115 min. Fotografía Rui Poças Son Guido 
Berenblum, Manuel de Andres, Gerardo Kalmar Montaxe Miguel Schverdfinger, 
Karen Harley Música Gustavo Montenegro Intérpretes Daniel Gimenez 
Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujín, Mariana Nunes, 
Rafael Spregelburd, Daniel Veronese Distribución Bteam Pictures

Sinopse Diego de Zama, funcionario da administración colonial, agarda unha carta 
coa súa promoción para así volver á casa. Pero o tempo pasa, os gobernadores 
mudan e a carta nunca chega. O que semellaba suicida (adaptar a novela de 
Antonio Di Benedetto) convértese nun proceso de inmersión na irrealidade. Como 
o propio Zama (Daniel Giménez-Cacho), a ausencia dun eixe temporal ou narrativo 
consolidado vai desnortando: mergúllanos nun estado de atordamento, envolvidos 
nesa atmosfera febril onde é imposible separar o soñado do real. É Zama obra de 
natureza semella que irrepetible. 

Galardóns Mellor dirección, dirección artística, son e Fipresci no Festival da Habana 
2017 • Premio especial do xurado (mención especial) no Festival de Sevilla 2017.
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p PROGRAMACIÓN REGULAR MAIO
Martes 8 A CIAMBRA
Jonas Carpignano, 2017, 120 min.

Martes 22 STROMBOLI, TERRA DI DIO
Roberto Rossellini, 1950, 81 min.

Martes 29 TEOREMA
Pier Paolo Pasolini, 1968, 100 min
Proxección en colaboración co Festival Flop Cinema

p PROGRAMACIÓN MAIO, MES DA LINGUA #CINEMA [CASA DAS CAMPÁS | 20 h]
En colaboración co Servizo de Normalización do Concello de Pontevedra

Martes 15 A PALABRA XUSTA
Miguel Piñeiro, 2016, 71 min.

Mércores 23 CONTRAFACES
Fon Cortizo, 2015, 74 min.



TEMPO, SON, ESPAZO: O CINEMA COMA ARTE DA INMERSIÓN

Como pensou a elaboración da temporalidade no filme en relación á condi-
ción existencial e subxectiva do protagonista? Na imaxe: nas repeticións, nas su-
perposicións de accións, no tipo de escenas escollidas. O filme non contradí unha 
narrativa lineal, porque iso implicaría ter que inventar outra forma de cinema; 
pero si hai unha idea sobre o tempo que, a partir dos acontecementos que escolles 
concatenar, busca substraerse das ideas comúns de causa-consecuencia, que sem-
pre funcionan de xeito moi arbitrario. O traballo do filme co tempo reside máis 
que nada na percepción total dun tempo que non é nítido: non pode distinguirse 
claramente se é real, se está nas escenas ou se é recortado por Zama. O son permí-
teche dalgún xeito superpoñer máis tempo, como cando as mozas o están lavando 
e el escoita a voz da muller que o chama, que lle fala: que é esa voz?, de onde vén?

Como traballou o son, as voces, os ruídos, as músicas, un espazo onde se volve 
perceptible o limiar entre interiores e exteriores? Zama sucede nun contorno 
urbano que se está formando nese mesmo intre. A capacidade de frear este con-
torno máis salvaxe da natureza é máis ben limitada. Por iso se oen moitos insectos 
en todas as escenas de interiores, porque se supón que as ventás non teñen vidros. 
Non se pode frear o son. É todo un mundo fráxil: non é o palacio co calabozo 
baixo terra en que non se oe nada, ou unha arquitectura enorme feita de pedra, 
que significa que hai moitos cartos. As casas de barro están sostidas con fraxili-
dade, están cheas de buratos e doadamente penetradas polo son. Escollín unha 
forma arquitectónica de Chiquitanía1, que obviamente non era unha barreira para 
o son. Son igrexas moi abertas, coas paredes pintadas, con moita madeira e moitas 
fendas, moito aire, moita luz. Se escolles ese modelo arquitectónico estás esco-
llendo tamén un xeito de funcionamento do son. En exteriores tratamos de usar 
sons de animais que parezan medio electrónicos, porque tamén iso perturba todos 
os prexuízos que temos sobre o pasado. Nós, agora, estamos cheos de microsons 
electrónicos. Se de socato se apagasen as luces, as vibracións das cousas eléctricas, 
o son da cidade mudaría. Xuntar todas as ras, carricantas, mosquitos e paxaros que 
soan tamén perturba un pouco. Viron que hai un son como romántico, onde os 
paxaros son pequenos, como alegres? Se en cambio escolles paxaros cun son me-
dio tremendo, iso xera unha paisaxe perturbadora. Se vas ao Chaco, as carricantas 
alí non dan ganas de te deitar a escoitalas, senón que enxordecen.

Tiña presentes as pezas musicais antes de filmar as escenas? Si, mentres escri-
bía o guión. Estiven moito tempo pensando que cousas da época ía seleccionar 
para que estivesen e cales non. E como é unha decisión moi arbitraria e persoal, 

1  Rexión situada entre o Gran Chaco e a Amazonia, onde se estableceron as misións xesuíticas. 

non podía ser un capricho: tiña que ter unha boa razón para formar ese universo; 
e non falo do narrativo, que ten máis relación á obra de Di Benedetto, senón de 
aspectos coma a roupa, á que o libro non fai alusión ningunha. Tomei moitas 
cousas da realidade rural actual das provincias arxentinas de Chaco, Corrientes e 
Formosa, de Bolivia e de Paraguai. Quería usar música porque o filme ten un ton 
de humor un algo absurdo... non é un humor de gargallada; son cousiñas, peque-
chas. E para acentuar iso pensei que estaría ben usar música. Primeiro pensei en 
usar guaranias2, porque quería unha música de orixe latinoamericana. Non quería 
música europea clásica nin música de Chiquitanía, porque me parecía tan arbitra-
rio como escoller a música que se cadra escoitaba Di Benedetto mentres escribía 
a novela. Se eu fago isto no século xxi adaptando un libro dos anos cincuenta que 
acontece no xviii sería absurdo ter unha posición estricta. Ao contrario, paréceme 
que o propio da narración é xogar co tempo, o que sexa. 

Como concibe o vencello entre cinema e literatura, especialmente no relativo 
á novela de Di Benedetto? Eu rescato moito o aspecto sonoro que ten a litera-
tura. É moi difícil que durante a lectura d’A Ilíada non escoites cabalos, barcos, 
madeiras... todo iso vaise representando na túa cabeza. É moi difícil que non 
imaxines a forma en que fala Aquiles. Cando les un libro, todo o seu mundo vaise 
configurando. Hai un son inaudito que é coma o son dos soños. Ninguén soña 
mudo. Ou pode ser que alguén soñe mudo, porque hai xente que soña en branco 
e negro, e xente que soña en cor, e mesmo hai quen soña soños nos que non hai 
ruído ningún. Pero en xeral cando nos esperta un ruído é porque hai algo nese 
son que interrompe o soño. E ese son que xera un libro dentro de ti é un espazo 
intermedio entre o cine e a literatura. Nese sentido, a literatura non é unha lin-
guaxe tan extremadamente afastada do cine. O ritmo que ten a escrita é parte do 
que che fai inventar un son cando les. Para min a literatura ten esa compoñente 
sonora próxima ao cine. Di Benedetto ten moitos textos que hai que volver e 
volver ler porque é moi difícil que dunha soa vez poidas captalo todo. E iso xera 
tamén un clima, un remuíño, non...? E unha percepción do corpo, unha sensación 
física, porque estás realmente entrando en loops de palabras. Ves que ás veces, 
cando estás algo distraída, volves ler e volves ler, e hai minutos que volves e non te 
decatas, porque en realidade estabas pensando noutra cousa, pero mecanicamente 
estabas volvendo ler. Todas esas cousas que xera a literatura, todo ese sistema de 
percepcións que foron xeradas polo xeito en que está escrito o libro, non son alleas 
ao cine.

2  Xénero de canción popular de orixe paraguaia creado por José Asunción Flores nas primeiras décadas do 
século xx.

kantor, d. & kratje, j. (2018). Tiempo, sonido, espacio: el cine como arte de la inmersión. Caimán. Cuadernos 
de cine, núm. 67, páx. 16-18. Tradución ao galego: Cineclube pontevedra.


