
Martes 13 ás 20.00 h
Manuel Gallego. Polo territorio da arquitectura 
(2004, 33’, V.O.) Pablo Gallego Picard
Josep Lluís Sert. Un sueño nómada 
(2013, 60’, V.O.) Pablo Bujosa Rodríguez 

Martes 20 ás 20.15 h
Colectivo Left Hand Rotation:
Ficción Inmobiliaria I (2013, 21’, V.O.)
Ficción Inmobiliaria II (2015, 26’, V.O.)

Martes 27 ás 20.15 h
No-Res. Vida i mort d’un spai en tres actes 
(2012, 86’, V.O.S.E.) Xavier Artigas

https://www.facebook.com/cineclubepontevedra 
http://cineclubepontevedra.blogspot.com.es
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Juan Sebastián Bollaín
Sevilla tuvo que ser (1979, 9’, V.O.)
Sevilla en tres niveles (1979, 9’, V.O.)
La ciudad es el recuerdo (1978, 11’, V.O.)
La Alameda (1978, 40’, V.O.)
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CINEMA E ARQUITECTURA



O cinema de Bollaín válese da trucaxe e o humor para reflexionar sobre o 
urbano. Cos seus filmes transforma as cidades nalgo novo, humano e dis-
frutable; distorsiona a realidade creando utopías que servirán para criticar 
a idiosincrasia inmobilista, tradicionalista e individualista propia do carácter 
español.

Para algúns, as películas que fixo nos anos setenta sobre Sevilla conver-
téronse en míticas.
Teñen moito daquela época. Son underground e froito do meu gusto polo 
surrealismo, por Buñuel.

Como naceron?
Ben, son moi inconsciente co que fago. Apaixoábame o cine e fixen esas 
películas inventando todos os trucos. Non existía o vídeo. Parecía Buster Kea-
ton. Esa é a orixe. Despois pedín unha bolsa para rodalas e inventei que eran 
parte dun proxecto sobre arquitectura. Acudín á Fundación March e tracei 
un discurso teórico que fose crible. Lembro que cando lle puxen ao tribunal, 
uns señores moi serios, esa escena na que se fala da Semana da Pornografía 
Sevillana [proxectaba sobre o ceo da cidade escenas de sexo explícito], que-
daron pampos. En realidade, eu nunca tiven unha teoría sobre Sevilla.

Déronlle a bolsa?
Si. Non me discutiron nada. Non tiñan argumentos para dicir que o proxecto 
estivese mal. Tiven que escribir unha leria teórica que me deu moito máis 
traballo cá película. Escribín un argumento cos anacos soltos que tiña. Saíu 
con base na montaxe. Móvome por intuición, por paixón. Só lles dou forma 
ás cousas para que coen. Así que non podo dar unha idea da cidade. O meu 
proceso creativo entón e agora é un descontrol absoluto.

Os temas que aparecen nesas películas aínda son actuais.
As películas son parte dun proceso inconsciente. Fíxenas sen demasiada fe, 
sen preocuparme, con soltura. Sorpréndeme ver que daquela saíron temas 
coma a preocupación polo medio ambiente ou a especulación. Ás veces 
dígome: «Arre demo!, que moderno era eu». Quizais a miña sensibilidade 
daquela tiña certa conexión coa de agora. Aínda me sorprende.

Pero dáme a sensación de que a xente, daquela, sentíase moito máis 
libre que agora.
Non o pensara. Naquela altura utilizaba mecanismos de produción que me 
deron liberdade. Non sei se era un privilexiado ou unha vítima. Botei man do 
Colexio de Arquitectos para que me axudase e traballar con eles, foi unha 
ledicia. Ultimamente foi un inferno. Algo debeu mudar. A situación agora é 
máis patética, máis sinistra. Pasamos dunha sociedade neurótica a outra 
psicótica. Hai tempo procurábase espertar a conciencia porque era o único 
que curaba. Agora estamos inmersos nun silencio que é coma o que sofre 
un doente mental. O pensamento politicamente correcto é unha carallada. 
Mesmo Internet, que podería ser un mecanismo de participación, está a ser 
fagocitado polo poder. Acabarán por controlalo. Igual que controlaron no 
seu momento a televisión.

[…]

Que lle parecen os cambios urbanísticos dos últimos anos?
A teoría da monumentalización das cidades de Aldo Rossi era partidaria de 
descontextualizar a cidade da súa historia. É unha alternativa de crecemen-
to que destrúe o tecido urbano. Se a unha cidade lle quitas o  seu contexto, 
convertes os monumentos en símbolos pero rematas co tecido popular. Iso 
tamén é destrución. 

Dúas das súas películas contan a transformación da Alameda de barrio 
popular a espazo de elite.
En 1978 xa querían botar ás clases populares. Iso é o que aconteceu. O que 
se ten feito no plano urbanístico é opinable. Pero dicir que foi participativo…

[...]

Como descubriu o cine?
Na aldea puxéronnos un día unha proxección amarelenta: era unha viaxe a 
París. Con 13 anos o meu pai regaloume unha cámara e eu inventei o trave-
lling, as panorámicas... todo. Despois comecei a estudar arquitectura e fun 
un día ao cineclube: A paixón segundo San Mateo, de Pasolini. Descubrín 
que todos os seus recursos eran os que eu coidaba ter inventado. As miñas 
amizades dixéronme: «Non tes idea de cine».

mármol, c. (2011): «La ingenuidad en Sevilla siempre se ha contestado con un latigazo», Diario de Sevilla 
(27.01.2011). Tradución do Cineclube de Compostela.
Dispoñible en: http://www.diariodesevilla.es/article/entrevistasimpertinentes/891311/la/ingenuidad/sevilla/
siempre/se/ha/contestado/con/latigazo.html

«Pódese filmar o imaxinario» 
             A. Resnais


