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TERRA DE NINGUÉN
Salomé Lamas, 2012, Portugal

72 min, VOSE 

TERRA DE NINGUÉN
Título orixinal Terra de ninguém Dirección e guión Salomé Lamas Ano 2012
Duración 72 min. Fotografía Takashi Sugimoto Montaxe Telmo Churro Interveñen 
Paulo de Figueiredo, Chiquinho, Alcides Música Bruno Moreira Produción O Som e a 
Fúria Distribuidora Abordar Casa de Películas 

XANEIRO 2017
Martes 31 Un toque de violencia | Tian zhu ding
(Jia Zhang Ke, 2013, China, 130 min., VOSE)

*Todas as sesións, ás 20:30 h no Teatro Principal de Pontevedra  

O Cineclube Pontevedra é unha asociación sen ánimo de lucro cuxo funcionamento 
e financiamento depende fundamentalmente das achegas económicas que realizan 
periodicamente as súas socias e socios, cara a quen están dirixidas as nosas 
actividades.

As persoas socias poden escoller entre tres tipos de cotas:
Anual (60 euros);
Trimestral (18 euros);
Prorrogada en cada sesión (2 euros).

Tanto a cota anual coma a trimestral poderase pagar en efectivo en calquera das 
nosas sesións, ou ben mediante domiciliación bancaria ou ingreso na nosa conta de 
Bankia: ES10-2038-4003-8260-0005-9732.

A cota prorrogada farase efectiva en cada sesión á que asistas e o seu aboamento 
darache dereito, coma no caso das cotas anuais e trimestrais, a que, en calidade de 
socia, utilices os materiais do cineclube e teñas voz e voto nas asembleas xerais.

No enderezo web http://cineclubepontevedra.blogspot.com.es/p/faite-socio.html 
poderás atopar un formulario para facer os trámites sen saír da casa.



Na terraza do hotel onde se fai a entrevista fuma Salomé Lamas, unha presenza discre-
ta e sixilosa que filmou unha película sobre o máis escuro do poder e sobre as súas confusas 
relacións coa historia, o relato e maila ficción.

Como atopou este personaxe? Un sociólogo que traballaba con comunidades de 
homeless contoume a historia de Paulo, e chamoume a atención o movemento que 
tivo ata chegar a min: Paulo contoulla a Miguel, Miguel contouma a min e eu 
contéillela a outras persoas. En cada unha desas transmisións engadíanse ou eli-
minábanse cousas. O que me interesou do proxecto foi tratar de borrar as diferen-
zas entre o feito de contar unha historia, o de lembrar feitos pasados, e a Historia 
en maiúscula. Quería que o espectador sentise que estaba borrando, liquidando, a 
diferenza entre os feitos e a ficción. Non son historiadora, mais interésame moito 
a maneira en que se escribe e cristaliza a Historia. 

A Historia é sempre unha construción, non? Claro. Quería xogar co espectador, 
xogar con feitos ocultos, agochados, con personaxes que non aparecen na historia 
oficial e que seguen reescribíndose, xerando relatos contraditorios, sexa sobre a 
colonia portuguesa, sobre os mercenarios da cia ou sobre os gal en España. E 
non quería afirmar que algo ocorreu dun determinado xeito, senón poñer en dú-
bida a construción dos relatos. O filme é sobre a experiencia dese home, e o único 
real é que está aí sentado fronte á cámara, falando.

Un personaxe que arrinca cunha solemnidade tremenda e que se vai desfacen-
do... Claro, contradise, e conforme el desaparece, as miñas dúbidas, na voz en off, 
vanse facendo máis e máis presentes. E cando o ves ao final, no campo de homeless, 
coma un personaxe secundario, hai un cambio na percepción do espectador.

O gran cambio non sucede cando vostede conta que non hai rexistros oficiais 
deste home, que nin sequera ten identidade? Aí agroma a dúbida sobre a men-
tira. Exacto. A miña pregunta é: «Quen é Paulo de Figueiredo?». Porque o seu 
corpo segue sen ser reclamado por ninguén e a policía continúa facendo tests 
para tratar de verificar a súa identidade. A tese que sosteñen é que puido haber 
dous Paulos que se atoparon en España e intercambiaron as súas historias. Estou 
seguindo o caso por curiosidade, mais non mudaría nin un frame do filme, porque 
non trata sobre os feitos senón sobre o relato e o trauma, algo que non se pode 
recordar e que, ao tempo, é imposible de esquecer. É moi difícil de representar, 
pero o meu desexo como cineasta era intentalo.

Rithy Panh escribe no seu libro A eliminación: «Hoxe xa non procuro a ver-
dade, senón a palabra»... Ao morrer Kapucinski comezaron a poñer en dúbida 
os seus relatos, dicindo que eran falsos, que non podía estar en dous lugares ao 
tempo. Mais os seus libros demostran que se algo é plausible, se é crible, entón 
funciona, e que ás veces os feitos non son tan importantes coma a veracidade. Por 
que cremos que o documental é verdade? Kapucinski di que porque o propio xé-
nero semella estar imbuído da autoridade que lle outorga traballar coa realidade, 
pero, ao tempo, é coma unha parede que, ao eliminar dous ou tres ladrillos de 
ficción, vense abaixo. Así que o documental dá voltas sempre arredor dos mesmos 
conceptos: realidade, feitos, historia, historias... O meu filme é sobre iso, sobre os 
límites do documental.

Como chegou a esa estrutura tan seca? Paulo non falaba de forma continuada, 
era un discurso caótico, de idas e voltas. Aínda que eu dirixía as entrevistas, qui-
xen manter certa inxenuidade e darlle liberdade, non cortarlle o discurso. Foi case 
o único xeito de organizar o material. Decateime de que os intertítulos en negro 
marcaban as pausas e obrigaban o espectador a parar, a reiniciar mentalmente e 
comezar de novo.

O filme baséase nun triángulo: Paulo, vostede e o espazo onde falan... J. L.  
Comolli, no seu ensaio Filmer l ’ennemi, afirma que o único xeito de filmar o ini-
migo é crear unha relación entre ti e mais el que poida ser filmada. E iso é o que 
tratei de facer: no canto de diferenciar o cineasta do entrevistado, o dispositivo 
nese espazo iguálanos, o espectador proxéctase na pantalla e trata de se involucrar 
na conversa. E como a diferenza entre os dous non está clara, o espectador trata 
de entender quen fai cada cousa no filme.

O lugar é relevante por algunha razón? É un palacio abandonado no centro 
de Lisboa. Escollémolo porque, máis aló de que Paulo pediu un lugar tranquilo 
para facer as entrevistas, eu quería un lugar neutral, que non fose nin meu nin 
seu, e onde puidese desenvolverse ese encontro. E sabía que el quería unha xanela 
preto...

OS LÍMITES DO DOCUMENTAL

Entrevista de Gonzalo de Pedro Amatria, realizada durante o Festival Documenta Madrid, o 10 
de maio de 2013 e publicada no núm. 17 de Caimán. Cuadernos de Cine en xuño de 2013.


