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UNHA POMBA POUSOU NUNHA PÓLA A REFLEXIONAR SOBRE A EXISTENCIA
Título orixinal En duva satt på en gren och funderade på tillvaron Ano 2014
Duración 101 min. Dirección e guión Roy Andersson Fotografía István 
Borbás, Gergely Pálos Montaxe Alexandra Strauss Son Robert Hefter, FSS
Dirección de produción Johan Carlsson Deseño de vestiario Julia Tesgröm
Produción executiva Sarah Nagel, Isabell Wiegand Dirección artística Ulf 
Jonsson, Julia Tegström, Nicklas Nilsson, Sandra Parment, Isabel Sjöstrand
Intérpretes  Holger Andersson, Nils Westblom, Charlotta Larsson, Viktor 
Gyllenberg, Lotti Törnros, Ola Stensson, Jonas Gerholm, Oscar Salomonsson
Distribución Golem Distribución

Sinopse Sam e Jonathan, dous comerciais que venden artigos de festa, 
condúcennos por un percorrido caleidoscópico a través do destino do ser 
humano. Os dous forman unha parella sorprendente: venden grotescos 
artigos para festas e están sempre discutindo. Sam, convencido de ser 
o cerebro da organización, trata o seu compañeiro co máis absoluto 
paternalismo. Jonathan é lento e flegmático, é feliz con calquera cousa. 
Sam e Jonathan son dous personaxes tan divertidos coma graves, 
e acompáñannos durante unha serie de momentos, cada cal máis 
sorprendente.

Galardóns León de Ouro ao mellor filme no Festival de Venecia 2014 /
Mellor comedia nos Premios do Cinema Europeo 2015.
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Martes 6 DE L’AUTRE CÔTÉ
(Chantal Akerman, 2002, Francia/Bélxica/Australia/Finlandia, 100 min.)
Martes 13 Z32
(Avi Mograbi, 2008, Francia/Israel, 81 min.)
Martes 20 LES ÉCLATS. MA GUEULE, MA RÉVOLTE, MON NOM
(Sylvain George, 2011, Francia, 84 min.)
Martes 27 PETIT Á PETIT
(Jean Rouch, 1970, Níxer/Francia, 92 min.)
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OS VIVOS E OS MORTOS EN VIDA

Coa chegada do século xxi, Roy Andersson comezaba unha triloxía tra-
xicómica consagrada nada menos que á «existencia do ser humano». Songs 
from the Second Floor (2000) inaugurou ese ciclo extraordinario, que foi 
seguido de A comedia da vida / You Living (2007). O realizador sueco pre-
cisou case quince anos para completar o tríptico con Unha pomba pousou 
nunha póla a reflexionar sobre a existencia, gañadora do León de Ouro en 
Venecia 2014.

[...]

De todos os seus filmes, Unha pomba... é o que máis se aproxima a Samuel 
Beckett. Non hai relato, pero si dous personaxes que funcionan coma nú-
cleo e motor do filme. Trátase de Sam e Jonathan, homes de negocios que 
viaxan por un Gotemburgo pantasmal intentando vender artigos de broma 
ridículos e obsoletos. A parella remite indubidablemente aos Gogo e Didi 
de Á espera de Godot. Como lles ocorría ás criaturas beckettianas, a concep-
ción do tempo desapareceu para eles. Manteñen un lazo de amor-odio con 
reproches continuos e un fastío mutuo, mais finalmente precísanse o un ao 
outro. Este é, tanto para Beckett coma para Andersson, o sino das relacións 
humanas. Unha doce condena ou un angurioso idilio, segundo se mire. 
Outras das herdanzas do escritor irlandés son a inacción dos personaxes, a 
súa ineptitude para dar un xiro e fuxir do baleiro existencial e, sobre todo, 
o gusto pola repetición. Se na obra de Beckett o «Vaiamos / Non podemos 
/ Por que? / Agardamos por Godot» funcionaba coma eterno leitmotiv, en 
Unha pomba... a parálise represéntase mediante a frase «Alégrame oír que 
che vai ben», expresada por todos os personaxes con marcada languidez, o 
exemplo de que a felicidade allea magnifica a desgraza propia.

vós, os vivos
Durante a presentación do filme en Venecia, Andersson afirmou que unha 
fonte de inspiración esencial foi o cadro de Pieter Brueghel Os cazadores 
na neve (1965). O director argumentaba que «nesa pintura as aves seme-
llan preguntárense que fan os humanos aí abaixo, por que están ocupados. 

Unha pomba... consiste nunha panorámica da condición humana». Nos 
seus retratos a vista de paxaro, Andersson volve demostrar a súa mestría 
na utilización do tableau vivant. O seu estilo é o resultado da fusión do 
hiperrrealismo (a pegada de Edward Hopper manifestábase sobre todo en 
Songs from the Second Floor) co surrealismo (podemos considerar o cinema 
de Buñuel, concretamente a secuencia da última cea de Viridiana, coma o 
seu máximo referente). O director divide o mundo entre uns poucos vivos 
que conservan aínda a inocencia e a capacidade de existir para o outro (as 
nenas facendo pompas de xabón, a nai co seu bebé no parque e a parella de 
amantes na praia) e unha maioría de mortos viventes, escravos de preocu-
pacións banais, cuxo desasosego plásmase nos seus rostros completamente 
brancos. Con esta diferenciación o realizador reflexiona sobre o desgaste 
da existencia e o fracaso do individualismo. Andersson obríganos a identi-
ficarnos os uns cos outros, levándonos a recoñecer que, cando menos nal-
gún intre, todos caímos do lado dos mortos en vida.

Unha pomba... constata que para o seu autor o dispositivo é todo. O seu cine 
é preciso e sistemático, pero nesta ocasión o método lévase un paso máis 
lonxe ao incorporar o pasado no presente cunha naturalidade e sinxeleza 
abraiantes, coma nas escenas corais do ancián no seu bar de sempre, ou a 
aparición do rei Carlos xii, antes e despois da súa derrota fronte os rusos 
no século xviii. Estas pasaxes advirten que o embelecemento dos recordos 
e a mitificación de épocas remotas cargadas de pulsións bélicas son outras 
trampas nas que caemos a miúdo. En palabras de Beckett: «Non falemos 
mal, pois, dos nosos tempos; non son peores cós pasados».

Con humor, mais de xeito implacable, Roy Andersson expón un catálogo 
de verdades incómodas sobre o home, ese ser extremadamente feble que 
de maneira cotiá fantasea co horror, déixase vencer pola nostalxia, humilla 
para non ser esmagado; e que, ao tempo, aínda que sexa en intres illados, 
ten a capaciadde de revocar todo o anterior e despregar aquel atributo que 
el mesmo bautizou coma humanidade.
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