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NOSTALXIA DA LUZ

FICHA TÉCNICA

Nostalgia de la luz. Francia, Alemaña, Chile,  2010. Cor, 90 min. Xénero:
Documental | Dirección e guión: Patricio Guzmán | Produción: Jutta Krug,
Renate  Sachse  (Blinker,  WDR,  Cronomedia,  Atacama)  |  Fotografía: Katell
Djian | Montaxe: Patricio Guzmán, Emmanuelle Joly | Música: Miguel Miran-
da, José Miguel Tobar |  Participantes:  Gaspar Galaz, Lautaro Núñez, Luís
Henríquez, Victor González, Vicky Saaveda, Violeta Berrios,  George Preston

PREMIOS
a

Premios do Cinema Europeo 2010
Mellor Documental

SINOPSE

Nostalxia da luz é un filme sobre a
distancia  entre  o  ceo  e  a  terra,  a
distancia entre a luz e os seres hu-
manos, e as misteriosas idas e voltas
que se crean entre eles. A tres mil
metros  de altura,  astrónomos vidos
de todo o mundo reúnense no deser-
to de Atacama para observar as es-
trelas  no  norte  de  Chile.  Aquí,  a
transparencia do ceo permite ver ata
os confíns do universo. Abaixo, a se-
quedade do chan preserva os restos
humanos intactos para sempre: mo-
mias, exploradores, mineiros, indíxe-
nas e osamentas dos prisioneiros po-
líticos da ditadura. Mentres os astró-
nomos buscan a vida extraterrestre,
un grupo de mulleres remove as pe-
dras: busca aos seus familiares.

NOTAS DO DIRECTOR

Sempre me atraeu o deserto de Ata-
cama,  no  norte  do  meu  país.  Coa
mesma  intensidade  cativáronme  as
mulleres  buscadoras  de  ósos  huma-
nos  que traballaron completamente
soas  na inmensidade  do páramo du-

36 anos seguidos (e algunhas segui-
rán a traballar ata a súa morte). Ao
mesmo tempo,  interesoume  o  de-
serto considerado como un gran co-
lector  do  pasado.  Hai  pedras  que
teñen millóns de anos; moluscos pe-
trificados  con  centos  de  miles  de
anos;  momias,  tecidos  e  cerámica
con 700 anos de antigüidade; minas
abandonadas  do  nitrato  do  século
XIX; numerosos camiños construídos
polo Imperio Inca. Ao mesmo tempo
hai ducias de telescopios que miran
os  astros  que  están  a  billóns  de
anos luz. Como non facer unha pelí-
cula con todo isto?

As metáforas de Atacama
O deserto é un enorme espazo in-
temporal composto de sal e vento.
É un pedazo de Marte sobre a Terra.
Todo está  inmóbil,  con todo a su-
perficie está chea de pegadas mis-
teriosas.  Eu creo que as metáforas
orixináronse  no  territorio  mesmo.
Amo ese  pedazo de Chile.  Estiven
hai  bastante  tempo  alí  durante  a
época de Allende e nunca regresa-
ra. Pero sempre mantiven o recordo
desa zona porque alí hai contrastes
pouco comúns.  As  vellas  máquinas
transpórtante  á  revolución  indus-
trial, as momias transpórtante moi-
to máis lonxe e agora os telescopios
transpórtante a millóns de anos luz

máis  atrás...!  Isto  empuxoume  a
imaxinar unha película. Eu creo que
a materia mesma do filme nace por
tanto dunha serie de metáforas que
están depositadas no deserto,  que
existen moito antes que eu chega-
se. As metáforas xa estaban aí, eu
soamente filmeinas.

O presente invisible
Para un astrónomo, o único tempo
real é o tempo que vén do pasado.
A luz  das  estrelas  demora  moitos
anos en chegar ata a Terra. Por tan-
to eles sempre miran cara atrás. O
mesmo ocórrelles aos historiadores,
arqueólogos,  xeólogos,  paleontólo-
gos e ás mulleres buscadoras. Todos
miran  atrás  para  comprender  me-
llor  o  futuro.  Ante  a incerteza do
porvir, o pasado fálanos.

A memoria inmóbil
A memoria sostén a nosa vida como
a calor da luz solar. O ser humano
non sería ninguén sen memoria (un
obxecto  sen  palpitacións),  sen  un
antes e un despois. Tras 18 anos de
ditadura, Chile recuperou a demo-
cracia.  Con todo,  o  prezo foi  moi
alto: moitos perderon os seus ami-
gos, as súas familias, as súas casas,
as súas escolas, as súas universida-
des. Outros perderon a súa memo-
ria talvez para sempre.

EINSTEIN-ROSEN

FICHA TÉCNICA

Einstein-Rosen. España,  2016. Cor, 9 min. Xénero: Ciencia ficción |  Direc-
ción e guión: Olga Osorio |  Produción e montaxe: Juan Galiñanes,  Olga
Osorio  (Miss  Movies)  | Fotografía:  Suso Bello |  Música:  Sergio Moure de
Oteyza | Intérpretes: Teo Galiñanes, Óscar Galiñanes, Xúlio Abonjo, Ricardo
de Barreiro

PREMIOS
a

Festival de Cans 2017
Mellor Curtametraxe, Guión e Actor 
Festival FKM da Coruña 2016
Premio do Xurado e do Público

SINOPSE

Verán do 82. Teo asegura que atopou
un  buraco  de  verme.  O  seu  irmán
Óscar non o cre. Polo menos non de
momento. 

NOTAS DA DIRECTORA

A idea desta curta xurdiu das con-
versas dos meus dous fillos sobre as
viaxes no tempo por mor da miña
curtametraxe anterior, reStart, que
trataba sobre unha muller atrapada
nun bucle temporal. A min fascínan-
me as viaxes no tempo e tamén a
irrupción do fantástico no cotián e
cando ouvín aos meus fillos falando
sobre  viaxar  no tempo  acendéuse-

me a lámpada e escribín esta histo-
ria coa idea de gravala en casa co-
mo un pasatempo. Pero tras lela, o
produtor  convenceume para que a
rodásemos  ben.  Ao  comezo  non  o
vía nada claro, non sabía se os ne-
nos ían ser quen de facelo. Así que
ensaiamos  durante  meses  ata  que
sentín que podía lear a unha chea
de xente cos meus fillos diante da
cámara sen que fose un fracaso. Ós-
car e Teo foron un descubrimento.

Martes 7: Marie Curie · Marie Nöelle | Mércores 8: Sieranevada · Cristi Puiu 


