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NO COW ON THE ICE

FICHA TÉCNICA

Ingen ko pa isen. Suecia, España, 2015. Cor, 63 min. Xénero: Documental |
Dirección, guión, fotografía e montaxe:  Eloy Domínguez Serén | Produción:
Eloy Domínguez Serén (Svenska Filminstitutet) | Participantes: Eloy Domín-
guez Serén, Fathia Mohidin, Harriet Stenis, José Domínguez Padin, María del
Carmen Serén, Araceli Domínguez Serén, Alba Domínguez Serén

PREMIOS
a

Festival Márgenes 2015
Mención Especial do Xurado
Festival L'Alternativa 2015
Mellor Guión
Festival Filmadrid 2016
Mellor Filme Nacional 
Festival Play-Doc 2016
Mellor Filme

SINOPSE

Linguaxe e paisaxe como portas de
entrada a unha vida nova. Un mozo
galego emigra a Suecia, onde desem-
peña varios traballos a tempo parcial
mentres tenta emprender a súa ca-
rreira cinematográfica. A aprendiza-
xe dun novo idioma e a súa fascina-
ción  por  unha paisaxe  insólita con-
vértense  pronto  en  dous  estímulos
fundamentais  fronte  ás  dificultades
do seu proceso de adaptación no no-
vo país.  Mediante a  documentación
constante  do  seu  novo  hábitat,  os
seus diversos oficios e as súas novas
relacións, Domínguez Serén reflexio-
na  sobre  a  súa  nova  condición  de
emigrante-inmigrante, tendo sempre
en mente a perspectiva histórica da
emigración dos seus avós.  Con este
diario persoal, filmado ao longo de
varios  anos,  o  cineasta  consegue  a
través  dunha  montaxe  moi  precisa

capturar o longo proceso de aclima-
tación a outra lingua e cultura.

NOTAS DO DIRECTOR

Cando cheguei a Suecia no verán de
2012 sabía relativamente pouco so-
bre  este  país.  A miña  percepción
deste  lugar  baseábase  principal-
mente nun imaxinario histórico non
moi preciso, definido por algúns dos
principais fitos da política e a cul-
tura  suecas  durante  o  século  XX:
desde o folkhemmet promovido po-
los  gobernos  socialdemócratas  de
Tage Erlander e Olof Palme, ao sin-
gular  universo  político,  social  e
emocional  de  Astrid  Lindgren,  pa-
sando pola complexidade dramática
e a angustia existencial dos perso-
naxes de Ingmar Bergman.

Durante  os  meus  primeiros  meses
en  Estocolmo  (que  foron  emocio-
nantes  e  inspiradores  en  moitos
sentidos,  pero  tamén  estraños  e
desconcertantes noutros) atopei na
literatura  unha  fonte  preciosa  de
aprendizaxe: as novelas de Mankell,
Strindberg,  Sjöwall-Wahlöö,  Lindq-
vist ou Läckberg, así como a poesía
de Tomas Tranströmer ou as bandas
deseñadas de Martin Kellerman axu-
dáronme a entender mellor a miña
nova  contorna  e  a  coñecer  aos
meus novos veciños.

Ademais, a lectura da autobiografía
de Jonas Mekas,  I Had Nowhere to
Go,  causoume  unha  profunda  im-
presión e foi unha gran inspiración
para reflexionar sobre a miña pro-
pia  experiencia  como  inmigrante.
Xunto  a  estas  obras  literarias,  ta-
mén  os  dicionarios  e  os  libros  de
texto pronto se converteron en ob-
xectos  importantes  no  meu  día  a
día.

Tanto  a  orixe  coma o  desenvolve-
mento de Ingen ko på isen determi-
náronos  notablemente  eses  facto-
res,  dando  como  resultado  unha
presenza  relevante da  palabra  es-
crita na película. Durante dous anos
estiven documentando a miña expe-
riencia en Estocolmo, tanto en ima-
xes  como en palabras  escritas,  de
tal maneira que ás miñas filmacións
acompañábanas regularmente a es-
critura no meu diario, e viceversa.
Ao facelo, estaba a explorar a miña
nova contorna a través de imaxes e
sons, mentres que ao mesmo tempo
tamén estaba a reflexionar sobre is-
to a través da miña escritura. Ade-
mais,  mesmo estaba a aprender  o
léxico  sueco  para  todas  esas  ima-
xes, sons e pensamentos. Así, este
sinxelo procedemento permitiu que
as  diferentes  formas  de  expresión
se fundisen harmoniosamente nesta
película.

TOUT LE MONDE AIME LE BORD DE LA MER

FICHA TÉCNICA

Tout le monde aime le bord de la mer.  España, 2016. Cor, 16 min. Xénero:
Docudrama | Dirección:  Keina Espiñeira | Guión: Keina Espiñeira, Samuel M
Delgado | Produción:  Lourdes Pérez (El Viaje Films) | Fotografía: José Ala-
yón | Montaxe: Samuel M Delgado | Música: Raúl E. González | Participan-
tes: Mohamed Diakité, Aliou Diallo, Boubacar Barry, Abdoulaye Diallo

PREMIOS
a

Festival de Rotterdam 2016
Mellor Curtametraxe Europea

SINOPSE

Un grupo de homes espera nas mar-
xes dun bosque costeiro para viaxar
a Europa. Atópanse nun limbo entre
o tempo e o lugar. Alí fílmase unha
película na que documental e ficción
entrelázanse constantemente. A pai-

saxe muda, onde están xa non é o
seu fogar. Non hai praias bonitas, a
auga non é transparente, non é cla-
ra.  No  bosque,  contos  do  pasado
colonial fúndense co presente está-
tico.

NOTAS DA DIRECTORA

Interesábame retratar un lugar on-
de  as  traxectorias  humanas  están
espacialmente  e  temporalmente
suspendidas. Tout le monde aime le

bord de la mer  adéntrase nunha ex-
periencia fronteiriza que ten lugar
na  cidade  de  Ceuta,  no  cruce  do
Océano Atlántico e o Mar Mediterrá-
neo. É un limbo para algúns viaxei-
ros.  Ao  cruzar  paisaxes  nómades
contemporáneas,  a  curta  explora
este limiar mundano. As conversas
espontáneas  do  presente  chocan
coas lendas africanas do pasado co-
lonial. Detrás de nós estaba o bos-
que, diante está o mar.

Mércores  7: A moza decoñecida ·  Jean-Pierre & Luc Dardenne | Luns  12: Cabalo Diñeiro ·  Pedro Costa


