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HOLY FIELD, HOLY WAR

FICHA TÉCNICA

Holy  Field,  Holy  War. Polonia,  Francia,  2013.  Cor,  107  min.  Xénero:
Documental  |  Dirección,  guión,  fotografía  e  montaxe: Lech Kowalski |
Produción: Revolt Cinema

SINOPSE
a

Os pequenos agricultores de todo o
mundo están ameazados. A súa loita
está lonxe do escrutinio das cáma-
ras  e  os  medios  de  comunicación.
En  Polonia,  onde  máis  do  60%  da
superficie  total  está  ocupada  pola
agricultura,  xorden  novas  forzas
que compiten pola terra: as conta-
minantes  prospeccións  de  gas.  O
que está a ocorrer aló é unha ad-
vertencia para tomar en serio.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

En  The End of the World Begins
with  One  Lie xa  tratara  asuntos
medioambientais. Por que decidiu
volver tratar o tema?
Estamos achegándonos rapidamente
a un punto de non retorno. A terra
está a ser explotada polos seus re-
cursos  moito  máis  rápido  do  que
nunca antes na historia. O meu de-
ber  como cineasta  é contar  histo-
rias que esperten as conciencias da
xente e reflictan o que está a pasar.
O xornalismo tradicional está esgo-
tado;  os  medios  xeralistas  están
controlados polas mesmas corpora-
cións multinacionais que explotan o
planeta. A min sempre me interesa-
ron os marxinados, como os  gran-
xeiros cuxos produtos están en pe-
rigo.  Pasei  un ano conducindo por
Polonia ata que descubrín un campo
que prendeu a miña imaxinación, e
comecei a rodar o filme.

Como desenvolveu o esquema e a
montaxe da película?
Aprendín  a  filmar  a  natureza,  os
granxeiros e os animais. Reparei en
que os campos que chamaran a mi-
ña atención eran o reflexo das xe-
racións de labregos que traballaran
neles. Esas magníficas parcelas fo-
ran creadas pola xente. Cada leira
tiña unha personalidade propia, co-
mo as persoas que as traballan. O
ritmo do filme non é o ritmo da na-
tureza pois estes eran espazos mo-
dificados polo home. Unha leira po-
de parecer aburrida,  pero  están a
pasar  moitas  cousas  nela;  cando
aprendín a velo tamén souben cómo
construír  a  historia.  Deixei  claves
en cada sección do filme que levan

cara un clímax, pero non quixen fa-
cer  un  melodrama  estruturado  de
forma artificial.  En vez de indicar
eu a  que  prestar  atención,  quería
que o público decidise que mirar.

Algúns campesiños falan da situa-
ción, pero decide non engadir nin-
gún comentario a maiores.  
Quería ter a mínima charla posible
ata a secuencia final  do filme. Os
labregos están calados mentres tra-
ballan, e quería que ese silencio fo-
se dramático, sen unha voz en off
que  guiase  ao  espectador.  Que  ía
engadir  cos  comentarios?  O drama
na  película  está  na  tensión  de  ir
descubrindo que vai pasar despois.

Foi difícil rodar cun equipo redu-
cido, como na escena de Exxon? 
Gústame filmar as cousas tal e co-
mo sudecen,  formar  parte  da  súa
coreografía natural, en vez de ma-
nipular a realidade. Traballar só é a
mellor forma de minimizar esta ma-
nipulación.  Eu  vivo  para  rodar,
mergúllome  completamente  nas
historias.  Chevron  non  quería  que
os filmase, querían seguir a mane-
xar  as  cousas  a  porta  pechada,  e
eu decidín sacalos á luz. Tiven lior-
tas  con algún  traballador  de  Che-
vron, pero non me sentín en perigo.

Cualificaría  a  súa  achega  ao  ci-
nema como política?
Creo que o meu cine está a evolu-
cionar. Podería dicirse que fago cine
de  investigación,  pero  eu  véxome
máis  como alguén curioso,  curioso
polo estado dos granxeiros e a ener-
xía e o planeta. Non son un activis-
ta. Parte do meu traballo é  involu-
crarme en asuntos que descoñecía e
que  se  volven  importantes  para
min. Descubrín facendo este filme
que o coñecemento é a nai da cu-
riosidade; por iso xa fixen un novo
documental  sobre  o  tema  do  fra-
cking para a canle Arte,  Drill Baby
Drill, e mesmo estou pensando en
facer un terceiro.

Terra Prometida de Gus Van Sant
trata o mesma tema. Que lle pare-
ceu a visión de Hollywood?
Gústanme as primeiras películas de
Gus Van Sant, pero esta está incom-

pleta. Fixeron o que puideron, pero
non coñecen abondo do tema, e por
riba meteron un interese amoroso.
Hollywood forma parte do sistema
corporativo  que  eu  denuncio,  non
vou dicir máis. 

Fálenos  da  escena  do  encontro
entre os granxeiros e o represen-
tante da Chevron.
É unha escena clásica, e sería impo-
sible filmala  hoxe porque Chevron
non o permitiría. Chevron cría que
podían entrear en Polonia e facer o
que lles petase,  pero aínda que o
goberno está a favor das súas ope-
racións cada vez encontran máis re-
sistencia. Ao ver esta escena o pú-
blico  entenderá  a  difícil  situación
na que está o planeta.

Que foi do movemento dos gran-
xeiros, chamado Occupy Chevron?
Chevron  acaba  de  volver  ao  lugar
onde filmei  Holy Field Holy War e
Drill Baby Drill para facer un pozo
de prospección. Desta vez veñen a
por todas,  pero  os  campesiños  ta-
mén  están  máis  preparados  para
loitar. Pero agora o mundo é cons-
ciente do que Chevron está a facer
e comezou unha guerra mediática.
É  difícil  predicir  o  que  vai  pasar,
creo que está a ter lugar unha das
batallas  máis  importantes  entre  a
forma  tradicional  de  explotar  o
planeta e un novo devezo colectivo
de parar  o terrorismo corporativo.
Os  granxeiros  falan  alto  e  claro,
pero Chevron non se detén. 

Como ve o cinema independente?
Hai unha rexión de filmes indepen-
dentes que custan entre 5.000 e un
millón de dólares, feitos xeralmen-
te con cartos  do estado ou finan-
ciados das formas máis estrañas que
un poida imaxinar; feitos por xente
con moito talento. Iso é o que con-
sidero  cine  independente  e  onde
creo que se atopa a xente máis im-
portante do cinema actual. Pero o
problema é que hai moi poucos lu-
gares onde mostrar estas películas.
Algúns poucos cines,  algunha tele-
visión, principalmente nos festivais.
A maioría das salas están manexa-
das por corporacións que defenden
o outro tipo de cinema. 
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