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UNHA POMBA POUSOU  NUNHA PÓLA A REFLEXIONAR
SOBRE A EXISTENCIA

FICHA TÉCNICA

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron. Suecia, 2014. Cor, 101
min. Xénero: Comedia absurda | Dirección e guión: Roy Andersson | Produ-
ción: Pernilla Sandström (Roy Andersson Filmprodukt, Nordisk Film-TV-Fond)
|  Fotografía:  István Borbás, Gergely Pálos |  Montaxe: Alexandra Strauss |
Intérpretes:  Holger Andersson (Jonathan),  Nils  Westblom (Sam), Charlotta
Larsson (Lotta), Viktor Gyllenberg (Carlos XII), Lotti Törnros (profesora)
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a

Narra a vida de dous perdedores de
entre 50 e 60 anos, dous vendedores
de artigos de broma que viven nunha
casa abandonada, e que teñen tres
encontros coa morte. Como Don Qui-
xote e Sancho Panza da actualidade,
Sam e Jonathan condúcennos por un
percorrido calidoscópico a través do
destino do ser humano.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Con esta película pecha a súa Trilo-
xía Viva.  Que teñen en común os
tres filmes e en que difiren?
Penso que calquera das tres películas
poder verse por separado. E dentro
de  cada  unha,  cada  escena  tamén
debería poder verse por si mesma. O
meu obxectivo é que cada unha das
39 escenas de Unha pomba pousou...
achegue  unha  experiencia  artística
ao público. A triloxía tenta que cada
espectador  examine  a  súa  propia
existencia  cunha  xenerosa  dose  de
traxicomedia, de “Lebenlust” (ganas
de vivir) e de respecto fundamental
polo ser humano.
A Triloxía Viva mostra á raza humana
dirixíndose cara á apocalipse, pero o
desenlace  está  nas  nosas  mans.  A
primeira  entrega,  Cancións  do  se-
gundo piso, céntrase na culpabilida-
de colectiva e na vulnerabilidade do
ser humano, e está infestada de mi-
lenarismo, desde o vendedor que ti-
ra  crucifixos,  simbolizando  o  aban-
dono da compaixón, até as casas en
movemento, que evoca o pánico das
crises económicas cíclicas.  A segun-
da, Du levande (Vós os vivos), repre-
sentaba un atrevido percorrido cara
aos  soños,  unha  transición  que  me
abriu infinidade de posibilidades. An-
tes, os meus personaxes falaban dos
seus  soños.  Agora,  en  Unha pomba
pousou...  hai  escenas  oníricas  que

carecen de explicación. Esta última
entrega é a que máis humor contén
e o ton xeral é alegre, a pesar de
que  os  personaxes  sexan  tristes  e
loiten moito.

Que lle supuxo pasar de 35 mm a
dixital?
A unha  certa  idade  custa  cambiar
de método de traballo, pero neste
caso non foi así. Ao contrario, alé-
grome moito de descubrir algo novo
co dixital grazas á axuda dos meus
fantásticos colaboradores. Para min
significa que é máis fácil facer pla-
nos amplos con cámara estática. Es-
te  estilo  permíteme  colocar  aos
personaxes dentro do ambiente que
os  rodea  no  canto  de  illalos.  Non
podo ver películas que cambian de
plano  constantemente  para  que  a
historia  vaia  máis  rápido.  Estou
comprometido con eses valores vi-
suais que me permiten crear un es-
pazo  para  unha  composición  máis
aberta e democrática. Adoro a pro-
fundidade de campo, e as cámaras
dixitais permítenme unha imaxe ní-
tida por moi profunda que sexa.
A estética  un  pouco  abstracta  de
Unha pomba pousou... é unha remi-
niscencia dos meus traballos ante-
riores, pero as imaxes son algo máis
brillantes e nítidas. Esforceime para
que as escenas cobren dinamismo e
o filme sexa menos unha serie de
cadros, que teña un ritmo distinto.

A pintura é unha forte inspiración
no seu cinema. Que pintor lle in-
fluenciou máis neste filme?
Diría que Otto Dix e Georg Scholz,
os  dous  innovadores  artistas  ale-
máns  inspirados  polas  súas  expe-
riencias  na  I  Guerra  Mundial.  Sín-
tome moi próximo á súa visión dun
mundo arrasado pola guerra, aínda
que  non  participase  en  ningunha.
Trala adolescencia, o realismo era o
único que me importaba; todo o de-
mais  parecíame  raro,  mesmo  bur-
gués. Co tempo empecei a sentirme
máis fascinado pola arte abstracta,
empezando co simbolismo, o expre-
sionismo, a Nova Obxectividade. Pa-
réceme moito máis interesante que

a representación naturalista, que re-
sulta case aburrida,  mentres que a
interpretación persoal  da expresión
abstracta véxoa extraordinaria.  Van
Gogh é un absoluto mestre. Era quen
de pintar tres corvos voando por riba
dun campo e facernos sentir que xa-
mais vimos nada semellante. É unha
especie de suprarrealismo, algo que
me esforcei en achegar a este filme,
onde a abstracción condénsase, pu-
rifícase,  simplifícase.  As  escenas
aparecen como recordos e fantasías.

No ano 2000 describiu o seu estilo
como  unha  especie  de  “trivialis-
mo”, o comentario aínda é válido?
Si, creo que Unha pomba pousou... é
un exemplo aínda máis claro do que
considero  “trivialismo”.  Refírome a
que conseguín que a trivialidade se-
xa unha boa experiencia. Toda a his-
toria  da  arte  está  chea  de  trivia-
lidade porque é parte da nosa vida.
Gústame moito e nun futuro quere-
ría ser aínda máis trivial que nesta
película.

Na súa relación desigual, os vende-
dores representan o opresor fronte
ao oprimido.
Si, cada vez é máis evidente. Hoxe
un debe pensar en si  mesmo e au-
mentar  os  seus  beneficios  aprovei-
tándose dos demais. É un desastre,
unha  alienación  que  só  conseguirá
que os mozos perdan a fe.
Odio a humillación, ver como se hu-
milla a outros ou que me humillen a
min. En certo xeito, o meu cinema
trata  da  humillación.  Procedo  da
clase obreira e vin a familiares hu-
millarse ante os seus superiores ou
sentir un respecto esaxerado cara á
autoridade  que  lles  impide  defen-
derse. Vino toda a miña vida e deci-
dín loitar contra isto.

Cre que a súa loita tivo éxito?
Si, no sentido de que non son como
os meus avós, non me asustan as cla-
ses dirixentes. Pero ese sentimento
de humillación e o meu odio pola au-
toridade perseguirame toda a vida.
Esa é a razón principal das miñas ca-
ricaturas habituais de monarcas.
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