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LUME NO MAR

FICHA TÉCNICA

Fuocoammare. Italia, 2016. Cor, 108 min. Xénero: Documental | Dirección,
guión e fotografía: Gianfranco Rosi | Produción: R Cicutto, P Del Brocco, C
Laemlé, S Lalou, D Palermo, G Rosi, M Saada (Stemal Ent., 21 Unofilm, Rai
Cinema) | Montaxe: Jacopo Quadri | Participantes: Pietro Bartolo, Samuele
Caruana, Samuele Pucillo, Giuseppe Fragapane, Francesco Paterna

PREMIOS
a

Festival de Berlín 2016
Oso de Ouro á Mellor Película
Premios do Cinema Europeo 2016
Mellor Documental

SINOPSE
a

A illa de Lampedusa é o punto máis
meridional  de  Italia,  e  desde  1990
converteuse nun lugar masivo de de-
sembarco de inmigrantes ilegais pro-
cedentes  de  terras  africanas.  En
pouco  máis  de  20  anos,  máis  de
20.000  persoas  afogaron  durante  a
travesía  para  alcanzar  o  que  para
moitos supón vía de entrada a Euro-
pa, e que lles debería permitir esca-
par da guerra e a fame. Samuel vive
na  illa,  ten  12  anos,  vai  á  escola,
gústanlle os xogos de guerra a pesar
de que todo ao seu redor fala do mar
e dos homes, mulleres e nenos que
tentan cruzalo para chegar alí.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A traxedia dos inmigrantes respíra-
se ao longo de todo o filme, pero
apenas  vemos  imaxes  que  nola
amosen. Por que ese enfoque?
Os  medios  levan  20  anos  contando
Lampedusa a través dese drama. Pe-
ro a min interesábame facer xusto o
contrario; é dicir, relatar a traxedia
da inmigración centrándome no pun-
to  de  vista  dos  habitantes  da  illa.
Convivín un ano e medio  con eles,
tentando atopar as claves do relato.

Cando e como decidiu equilibrar o
aspecto da actualidade informativa
coa vida dos lampedusanos?
Durante a montaxe, aínda que nesta
fase  sempre mantiven a  separación
de tres  momentos.  Primeiro  está  o
retrato da illa, o seu rostro e o dos
personaxes  que  elixín  ao  principio
como  compañeiros  desta  aventura.
Quixen converter a illa nun elemento
en si mesmo porque é así: hai unha
separación real entre a vida cotiá da
xente  e  o  mundo  dos  inmigrantes.
Despois está o centro de acollida, ao
que tiven libre  acceso.  Por  último,
estaban  os  desembarcos,  as  viaxes
no  Fulgosi  onde  vin  a  traxedia.  En
total, acabei con 80 horas de metra-

xe. Cando empezamos coa montaxe
sabía que o elemento crave era  a
historia  de  Samuele,  que  no  seu
“ollo vago” había unha metáfora da
ollada preguiceira que os occiden-
tais teñen cos inmigrantes. En rela-
ción ás miñas anteriores películas,
aquí hai un arco narrativo máis lon-
go: vemos como un personaxe atra-
vesa diferentes fases, e os cambios
de Samuele tamén foron os meus á
hora de retratar Lampedusa.

Como foi o encontro con Samuele?
Samuele é un neno que razoa como
un adulto pero que, á vez, conserva
un sentido da liberdade claramente
infantil.  Eu limiteime a seguilo no
seu día a día, sen inducirlle a facer
nada. Entón descubrín que me po-
día servir como guía emocional, pa-
ra converter a película nunha sorte
de relato de iniciación. A súa difi-
cultade para crecer, para entender
a vida, é tamén a dos que abando-
nan os seus países para enfrontarse
ao descoñecido.

Ao falar  da  necesidade  de  achar
un guía emocional está a negar a
obxectividade no documental?
Para min é importante non só mos-
trar unha realidade na súa aparen-
cia externa senón penetrar nela, lo-
grar  capturar  a esencia de quen a
habita, porque nesa esencia está a
verdade. É unha hipocrisía tremen-
da dicir que o único modo no que o
cinema pode documentar a realida-
de é apelando á estética do cinema
verité; iso non te leva a ser obxec-
tivo, senón a impor o teu punto de
vista como realizador. A min o que
me interesa é que o espectador ta-
mén poida desenvolver o seu punto
de vista.

Interésalle entón máis amosar que
explicar...
Non quixen facer un filme de tese
nin  de  denuncia,  tampouco  unha
película  puramente  informativa.  A
sociedade actual está sobreinforma-
da,  paréceme  máis  útil  apelar  ás
emocións.

Que  diferenzas  atopou  entre  o
que se conta nos medios e a rea-
lidade de Lampedusa?
Os medios van ao lugar só cando hai

unha  traxedia  en  curso.  Cando  eu
cheguei, en cambio, en outubro de
2014, había certa dimensión de au-
sencia  porque  o  centro  estaba  pe-
chado por obras e non había esa in-
vasión  de inmigrantes  da que hoxe
se fala a miúdo, o que me permitiu
entrar en contacto cos insulares. Hai
que dicir que ao longo dos anos as
modalidades de desembarco cambia-
ron moito. Antes as barcas chegaban
directamente á illa, agora a frontei-
ra  cambiou  de  lugar,  as  embarca-
cións intercéptanse en mar aberto.
Así empezou unha nova fase para a
illa e  creouse  unha distancia  entre
os  lampedusanos  e  os  inmigrantes,
non  hai  intercambio  entre  eles.
Lampedusa pasou de ser un territo-
rio de acollida a un centro de recep-
ción temporal  e  iso  favorece a  se-
gregación.

Parece que os cidadáns sempre van
por diante dos políticos...
Aos habitantes de Lampedusa só lles
vin torcer o xesto ante a chegada de
xornalistas, non de inmigrantes.

O filme non aforra imaxes de gran
crueza. Cando as atopou aí diante,
que lle impactou máis?
Cando cheguei coa barca ao que pa-
recía un de tantos transbordos (se-
guín  moitísimos,  pasei  máis  de  40
días no mar), o que máis me impac-
tou foi ver aqueles corpos agonizan-
tes fronte a min e ouvir o rumor da
súa respiración. Cando a traxedia se
manifestou na adega, sentín o deber
de entrar a documentar pero non foi
unha escolla fácil.  Despois  daquilo,
decidín que había que pechar a pe-
lícula e montala co que xa tiña. Non
tiña forzas para seguir filmando.

Que opina do peche das fronteiras?
É algo tráxico pero o que máis medo
me dá é o peche mental e iso síntoo
moito na xente. Acabar coa idea de
Schengen é algo espantoso porque,
ademais,  nada  pode  parar  a  estas
persoas que escapan da morte. Pre-
guntei  ao  grupo  de  nixerianos  que
lles levaba a embarcarse co risco de
morrer,  eles respondéronme que a
crave estaba xustamente nesa posi-
bilidade:  no  seu  lugar  de  orixe  a
morte constitúe unha certeza.
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