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O SAL DA TERRA

FICHA TÉCNICA

The Salt of the Earth.  Francia, Brasil, Italia, 2014. Cor, 109 min. Xénero:
Documental |  Dirección e guión: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado |
Produción: David Rosier (Amazonas Images, Solares delle Arti) | Fotografía:
Hugo  Barbier,  Juliano  Ribeiro  Salgado |  Montaxe:  Maxine  Godicke,  Rob
Myers | Música: Laurent Petitgand | Participantes: Sebastião Salgado, Wim
Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2014
Premio  Especial  do  Xurado  (Un
Certain Regard)
Festival de San Sebastián 2014
Premio do Público
Premios Cesar 2014
Mellor Documental

SINOPSE
a

Desde hai 40 anos, o fotógrafo Se-
bastião  Salgado  percorre  os  conti-
nentes captando a mutación da hu-
manidade.  Testemuña  de  grandes
acontecementos  que  marcaron  a
nosa historia recente: conflitos in-
ternacionais,  fame  negra,  éxodos,
agora emprende camiño cara a te-
rritorios virxes con grandiosas pai-
saxes,  descubrindo  unha  fauna  e
unha flora silvestres no marco dun
proxecto  fotográfico  xigantesco,
tributo á beleza do planeta. O seu
fillo  Juliano,  quen  lle  acompañou
nas  súas  últimas  travesías,  e  Wim
Wenders, tamén fotógrafo, compar-
ten a súa mirada sobre a súa vida e
a súa obra.

ENTREVISTA A WIM WENDERS

Hai canto que coñece a Salgado?
Xa hai case 25 anos que o coñezo.
Desde que fun visitar a súa exposi-
ción At Work, fun un admirador in-
condicional  do  traballo  de  Sebas-
tião, a pesar de que só o coñecín en
persoa hai 5 ou 6 anos.

Cal foi a orixe deste proxecto?
Reunímonos na súa oficina de París.
Fíxome visitar o seu estudo e descu-
brín  Xénese. Era un novo e intere-
sante punto de partida do seu tra-
ballo e coma sempre, un proxecto
de enorme envergadura cunha ex-
tensa traxectoria. Fascinoume o seu
compromiso co traballo e tamén a
súa  determinación.  Despois  volve-
mos  vernos  e  descubrimos  que  a
ambos nos gusta o fútbol, e empe-
zamos a falar de fotografía en xe-
ral. Un día, preguntoume se me in-
teresaría acompañalos a el e ao seu
fillo Juliano nunha viaxe sen meta
concreta e para a que precisaban o
punto de vista dun outsider.

Tivo  que  resolver  moitos  proble-
mas co material de arquivo? 
O maior problema foi a abundancia
de material. Juliano xa acompañara
ao seu pai en moitas viaxes, así que
había horas e horas de imaxes do-
cumentais.  Tiña  pensado  acompa-
ñar a  Sebastião  en dúas "misións":
ao norte de Siberia e sobrevoando
Namibia en globo. Pero tivemos que
cancelalas  porque  enfermei  e  non
puiden  viaxar.  Así  gravamos  varias
entrevistas en París. Pero a medida
que  descubría  o  seu  traballo  tiña
máis preguntas. 

A súa presenza é cálida e discreta;
como foron as entrevistas?
Nas  primeiras  entrevistas  aparecía
diante da cámara. Pero segundo as
nosas  conversas  avanzaron tiven a
impresión de que debía "desapare-
cer". Tiña que deixarlle todo o es-
pazo a Sebastião e, por riba de to-
do, ás fotografías, que falasen por
si  mesmas. Así  que se me ocorreu
adoptar  o  enfoque  dunha  especie
de cuarto escuro: Sebastião estaba
diante dunha pantalla, mirando as
fotografías,  mentres  contestaba as
miñas preguntas sobre as mesmas. A
cámara estaba detrás da pantalla,
filmando as fotografías grazas a un
espello  semitransparente.  Desta
forma miraba as súas fotos ao mes-
mo tempo que ao espectador. Pare-
ceume o escenario máis íntimo para
que o  público  ouvise  como se  ex-
presaba ao mesmo tempo que des-
cubrían  o  seu  traballo.  Cortamos
case todas as entrevistas "tradicio-
nais"  das  que  só  quedan  anacos.
Eliximos  as  fotografías  xuntos  se-
guindo sobre todo as historias que
Sebastião  me contou.  Tiñamos ho-
ras de imaxes á nosa disposición.

Traballou cun guión ou a película
estruturouse na montaxe?
Escribín as liñas xerais do filme, e
ao  final  o  "cuarto  escuro"  actuou
como  dispositivo  conceptual.  Pero
en xeral, como ocorre en todos os
documentais,  debes  tentar  filmar
material no momento e non perder
o que está a pasar diante de ti por
mor  de  decisións  tomadas  previa-
mente. É o que ocorreu cando fun a

Brasil e filmei a Sebastião e Lélia (a
súa muller) en Vitória, ou no inte-
rior  do  Instituto  Terra.  Tiven  que
deixarme  guiar  polo  inesperado  e
estar listo para rodar cando se pre-
sentaba a  ocasión. Este é o  outro
aspecto da miña achega á película:
establecer un vínculo entre a extra-
ordinaria "outra vida" dos Salgado e
o corpo de traballo fotográfico. En
certo  sentido,  o  seu  compromiso
ecolóxico e os seus esforzos por re-
xenerar  a  selva  tropical  atlántica
son,  na  miña  opinión,  tan  impor-
tantes  como as  fotografías  de  Se-
bastião. Por esa razón, tiven a im-
presión de que estabamos a  facer
dous  documentais  ao  mesmo tem-
po,  que  despois  montamos  nunha
soa película.

O documental representa o retra-
to dun home e vai da súa vida á
súa obra. Tamén é un estudo en-
trañable da relación pai-fillo. Este
aspecto  dual  expúxose  desde  o
principio?
Si,  a  nosa  película  tivo  varias  di-
mensións desde o primeiro momen-
to. A relación pai-fillo tamén forma-
ba parte do proxecto desde o seu
inicio. Puido ter sido un obstáculo
para o filme. E creo que os Salgado
(pai e fillo) non se equivocaron ao
querer que participase para evitar
ese risco. Pero o certo é que é unha
parte moi entrañable da película.

Unha das características máis re-
coñecibles  de  Salgado  é  que  só
utiliza o branco e negro. Como o
xustifica el? Vostede tamén o uti-
liza  nalgunhas das súas películas
con gran eficacia. Esa particulari-
dade achegounos?
Si,  a verdade é que me identifico
totalmente co seu uso do branco e
negro. De feito, a parte da película
que filmei tamén é en branco e ne-
gro para que encaixase mellor coas
súas  fotografías.  Nalgún  momento
abordamos este tema nas nosas en-
trevistas.  Pero  ao  final  non  con-
servamos ese segmento na montaxe
definitiva. Deime conta que se po-
día comprender ese aspecto do seu
traballo  sen  necesidade  de  máis
explicacións.

Martes 10: NO CAMIÑO · Žbanić | Mércores 11: AS VIDAS DE GRACE · Cretton | Luns 16: JAUJA · Alonso


