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Martes 8 | Día Internacional da Muller | 20:15 h
White Material
(Claire Denis, 2009, 102’, VOSE, 35 mm)

Martes 15 | 20:15 h
S’en fout la mort
(Claire Denis, 1990, 102’, VOSE, DVD)

*Previo a esta sesión, haberá un pase da curtametraxe sobre 
igualdade de xénero Vés ou non ves? (2015), realizada polo alumnado 
do IES Luís Seoane coa colaboración do Cineclube Pontevedra e 
da unesco, de cuxa rede de escolas asociadas forma parte dende 
1997. A proxección, á que asistirá o alumnado do devandito centro, 
será ás 19:30 h e estará aberta a todo o público interesado.



En As Canções, xente anónima fala sobre a música que marcou a súa 
vida. Como xurdiu esa idea? Ao principio, a idea era facer un filme só sobre a 
música de Roberto Carlos. Mais xa viu, non? Ía ser un traballo inmenso negociar os 
dereitos da música. Por iso resolvín facer un filme sobre xente anónima cantando 
cancións que marcaran as súas vidas. Foi o filme máis rápido e barato que fixen. 
Gravei 42 testemuños en 6 días. A cámara non ten zoom. A luz é sempre a mesma. 
Hai un único escenario en todo o filme. Levoume só dous meses seleccionar as 
persoas participantes. A historia do Brasil que me interesa é esa: a historia da 
canción brasileira. Non estou a falar de Pixinguinha ou de Hermeto Pascoal. Falo 
da canción, o maior patrimonio brasileiro. No filme, apareceu xente cantando todo 
tipo de música: de Noel Rosa a Jorge Ben Jor, de Silvinho a Roberto Carlos, de 
Orlando Silva a Nelson Gonçalves. Curiosamente, non houbo música estranxeira. 
Iso intrigoume bastante.

[...]

Cal foi a parte máis difícil? Negociar os dereitos autorais da música? 
Si. Hoxe en día non se pode filmar un seareiro do Flamengo no Maracanã, 
porque pode denunciarte. É a fin! É a morte do documental! O dereito de imaxe 
é unha mercadoría. Vostede cre que eu paguei para incluír un tema de Frank 
Sinatra en Edifício Master? Non! Neste filme, a música era a orixe de todo. Por iso 
contratamos unha avogada que negociase os dereitos. Polo que me consta, está 
todo acordado. Mais se o camarada quixese cobrar millóns, eu estaría perdido. 
Ata o momento, non se deu o caso. Mais, se se dar, non tería lugar. O filme é unha 
homenaxe á canción brasileira a través de Noel Rosa, Chico Buarque, Roberto 
Carlos... Paguei o mesmo valor para todo o mundo e punto final. Agardo que 
ninguén cree confusión.

[...]

Cal lle pareceu o anaco máis emocionante ou sorprendente do 
filme? Un dos intres máis emocionantes é cando o suxeito chora ao se 
lembrar da nai, que está viva. E despois, fica amolado porque chorou. O choro 
dese home é a cousa máis linda do filme. Ten moitos momentos interesantes. 
Está a historia do fillo que compuxo unha canción para o pai que morreu nun 
accidente, a da muller que ata hoxe garda a carta que o seu namorado lle 
escribiu en 1969... Imaxina o que é iso? Todos os personaxes viron e reviron 
o filme. Non quería violentar a ninguén. Para algunha xente, o filme funcionou 
coma unha terapia. Hai momentos rexistrados alí que son ben catárticos.

Dos 42 testemuños gravados, 24 ficaron fóra, certo? Vostede lembra 
algún en especial? Claro! Lembro un rapaz que cantou Pais e Filhos, da Legião 
Urbana. O pai do rapaz coñecera unha muller, formou outra familia e abandonou 
a súa. O tipo vivía prometendo que ía buscar o fillo á casa para pasear e nunca 
aparecía. Por iso cantaba Pais e Filhos. O problema é que a música é moi longa... 
Á parte diso, o rapaz cantaba moi mal. El trataba de imitar ao Renato Russo e 
quedaba unha cousa horrorosa [risos]. Infelizmente, a música ficou fóra. No filme, 
só temos dúas historias sobre pais e fillos. Todas as outras son entre home e 
muller. 

Que consellos daría vostede a quen soña con facer cinema no Brasil?  
O destino do documentalista no Brasil é fracasar. No Brasil, non se gaña diñeiro 
co documental. Queren un consello? Fagan ficción. Moralmente, non hai diferenza 
entre documental e ficción. Non é pecado facer ficción. Ninguén vai para o inferno 
por causa diso. Queren outro consello? Fagan todo o que poidan. Non teñan 
pureza. A pureza é a morte do documentalista. Ninguén vive do cinema no Brasil. 
Iso non existe! Hai que estar aberto a todo. Mais sen vender a alma, entende? 
Non porque alguén faga publicidade, por exemplo, ten que vender a súa alma ao 
diabo. Certa vez, chamáronme para gravar un anuncio. «Estades seguros diso?», 
preguntei. Pedinlles seis veces máis do que normalmente pediría. Aceptaron, mais 
o proxecto acabou por non saír. Cando a un lle gusta algo, eles pagan mal. Cando 
a un non lle gusta, pagan ben. Esa é a verdade.

Cal é a maior virtude dun bo documentalista?  Non teño nin a menor
idea. [...] No meu caso, gosto de valorizar a palabra. A palabra é a cousa máis 
importante que existe. Nunca vou colocar alguén tocando un cavaquinho na 
pantalla. O cavaquinho non me interesa. O que me interesa é o suxeito que está 
detrás dese cavaquinho. O meu filme comeza cunha personaxe cantando Minha 
Namorada, do Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, nun plano único de 2 min. e 
10 s. Onde ve vostede un negocio deses? É unha toma única, sen cortes, sen 
zoom, sen enfeites. Ben, se eu teño unha cualidade, penso que é a de saber 
escoitar historias. As historias danlle sentido á vida. Por iso, moitas delas non 
son verdadeiras. Sei diso. Moitas das historias do meu filme non son verdadeiras. 
Ningunha biografía é 100 % verdadeira. Mais, pode ter certeza: cada unha 
daquelas 18 historias daría un excelente filme.

Ningunha biografía é 100 % verdadeira

Tirado de http://www.saraivaconteudo.com.br/Entrevistas/Post/43380.
Traducido e adaptado por Cineclube Pontevedra.


