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REMINE, O ÚLTIMO MOVEMENTO OBREIRO

FICHA TÉCNICA

ReMine, el último movimiento obrero. España, 2014. Cor, 101 min. Xénero:
Documental |  Dirección e fotografía: Marcos M Merino |  Guión e produ-
ción: Marcos M Merino, Marta F Crestelo | Montaxe: Ana Pfaff 

PREMIOS
a

Festival BAFICI 2014
Mención Especial
Festival de Sevilla 2014
Mellor Película (Las Nuevas Olas)
Festival Cineuropa 2014
Premio do Público

SINOPSE
a

Máis de 4.000 mineiros en Asturias
decláranse en folga indefinida con-
tra os recortes históricos aprobados
polo goberno. Organizan protestas a
diario: cortan estradas, encérranse
a 700 m de profundidade, camiñan
500 km até Madrid... Pero xa nada
é como antes... Nin sequera os so-
breviventes  do  último  movemento
obreiro. Cinema directo e en loita. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cales foron os seus apoios econó-
micos?
Cos  cartos  do  libro  #resistencia-
minera pagamos os custos materiais
do proceso de posprodución como a
montaxe. O resto financiámolo ba-
sicamente cos nosos recursos [os de
Marta  e  os  meus].  Ao  gañar  unha
mención especial do xurado no fes-
tival BAFICI de Bos Aires,  propuxé-
moslle  ao  Principado  de  Asturias
que nos financiase unha copia dixi-
tal,  que  é  a  que  se  proxecta  nos
cines e un son 1.1 surround. 

E a administración aceptou sen fa-
cer presión sobre o contido?
Non viran a película e aceptaron só
coa proposta. Sorprendeunos tamén
a nós, pero creo que é unha cousa
que  nos  distingue  desde  un punto
de vista turístico: isto tamén é As-
turias, o movemento obreiro forma
parte.  Pero  foi  unha  participación
moi pequena, menos dun 5% do or-
zamento final do filme.

Volveu  a  Asturias  co  obxectivo
concreto de facer o documental?
Si, si. Marta e eu traballabamos en
televisión e decidimos que queria-
mos facer películas, e esta foi a pri-
meira. Marta non é asturiana, pero
é unha experta no tema, concreta-
mente da revolución do 34. Apete-
cíanos documentar esta cultura an-
tes de que desapareza.

Deixamos o traballo  e trasladámo-
nos  8  meses  a  Turón para  prepro-
ducir o filme. Fixemos preto de 150
entrevistas,  sen  gravar  nin  nada.
Quedabamos tomar un café e fala-
bamos  da  situación  da  conca  con
sindicalistas,  políticos,  universita-
rios... Pouco despois, estalou a pro-
testa. Nós tiñamos outro concepto
de película, pero a folga presentou-
nos un novo escenario. Estiven con
eles noite e día durante tres meses.
Démonos conta de que o filme non
estaba  nos  feitos  senón  nas  emo-
cións da xente.

Como foi a convivencia e a acolli-
da por parte do colectivo? Puido
gravalo todo con liberdade?
A película mostra unha proximidade
emocional nunca vista. Ao final eu
formaba  parte  do  mobiliario.  Hai
diálogos  entre  eles,  pero  ninguén
está pendente da cámara. Ao prin-
cipio era un forasteiro ao que nin-
guén  coñecía,  poderían  confundir-
me cun policía. Aos poucos, fun me-
téndome no grupo. Facer a marcha
a Madrid con eles foi definitivo.

Pasou medo documentando os en-
frontamentos coa policía?
Sempre  es  un  pouco  inconsciente
ao traballar  así,  porque estás  moi
concentrado no que gravas. Eu  es-
cribía sobre economía nos informa-
tivos,  non  estivera  en  conflitos  e
menos  cunha  cámara.  Axudoume
moito  [o  fotógrafo]  Javier  Bauluz,
ensinoume puntos de fuga ou onde
colocarme para evitar golpes. É un
escenario relativamente previsible,
prodúcese unha secuencia parecida
todos os días: cortan a estrada, vén
a policía, etc.

O movemento mineiro seguirá co-
mo até  agora  ou  coa  renovación
xeracional será máis pacífico?
É imposible que se converta nunha
protesta doutro estilo, é un move-
mento  centenario  que  se  traslada
de pais a fillos. Ademais, é impor-
tante  exporse  a  suposta  violencia
dos mineiros na protesta ante a vio-
lencia colectiva que vivimos desde
os  poderes  públicos  e  financeiros.
Non  creo  que  haxa  moitas  cousas
máis  violentas  que  un  desafiuza-
mento  ou  unha  carga  policial.  Ao

final a violencia vén desde o punto
de vista do que a padece. Neste ca-
so non houbo feridos nas protestas,
había unha distancia de seguridade
entre policía e mineiros... Sería moi
debatible  o  que  ocorre  aí.  Saben
que o  poder non cede se  non ten
medo,  desgraciadamente  compro-
bouse en moitas ocasións.

A resposta do público foi positiva.
Non podiamos prever isto. Fixémolo
o mellor que sabemos e traballamos
moitísimo  neste  tres  anos  coa  in-
tención de que a película chegase á
maior  cantidade de xente posible.
Ao  final  é  case  un  ser  vivo:  ti  a
mostras e empeza a ter vida propia.
A  primeira  sorpresa  foi  cando  se
proxectou no Niemeyer e foron vela
máis de 1.000 persoas, acabáronse
as entradas. Ao redor de 3.000 es-
pectadores han ir vela nas concas. A
preestrea alí foi moi emotiva, hou-
bo moitas bágoas porque a película
é dolorosa pero o público identifí-
case co que ve. Como documenta-
lista é o mellor agasallo. Están a ir
ao cine persoas que non ían desde
hai  20  anos.  Tamén cremos que o
filme gañará valor co paso do tem-
po; posiblemente mesmo dentro de
cinco anos terá máis sentido.

O subtítulo do documental non pa-
rece moi alentador. Será este o úl-
timo movemento obreiro ou con-
tribuirá  ReMine espertar  a  con-
ciencia doutros colectivos?
Esa era unha idea que tiñamos coa
película: axitar ao espectador ade-
mais de documentar o que pasa nas
concas, que empatice. Non se mos-
tran bos e malos, senón que ao final
é un compendio de emocións. Me-
nos  en  Asturias,  que  se  ve  cunha
perspectiva  dolorosa,  desde  fóra
crea ese sentimento de esperanza.
Todos  sabemos  a  lección  de  que
xuntos  somos  máis  fortes,  e  velo
márcache. O que pasa é que a so-
ciedade que está como está e non
podemos  cambiar  o  mundo  cunha
película. Pero hai que lembrar que
grazas as súas loitas e as dos seus
colegas franceses ou ingleses conse-
guiuse o Estado de benestar que go-
zamos e que agora se está a perder.
Non convén esquecer.
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