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VIKINGLAND

FICHA TÉCNICA

Vikingland. España, 2011. B&N, 99 min. Xénero: Documental experimental
|  Dirección, guión e montaxe: Xurxo Chirro |  Produción: Beli  Martínez
(Filmika  Galaika) |  Fotografía:  Luís  Lomba | Música:  Seném  Outeiro  |
Participantes: Luís Lomba, Manolo González

PREMIOS
a

Festival Play-Doc 2012
Mellor Documental
Festival Márgenes 2013
Mellor Película (ex aequo)

SINOPSE
a

Transposición de Moby Dick a través
de imaxes recollidas dun diario fil-
mado dun mariñeiro mercante gale-
go, que traballa nun ferry entre a
cidade danesa de Romo e a illa ale-
má  de  Sylt.  Luís  Lomba compra
unha videocámara e comeza a gra-
var  a súa vida cotiá  e a  dos  seus
compañeiros  en  innumerables  tra-
vesías no medio dun cada vez máis
duro inverno.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Di que Vikingland é unha transpo-
sición  do  Moby Dick de  Melville.
Como xorde esta idea?
A xente  asústase  con  iso.  Chantal
Akerman,  que acaba de adaptar  a
Conrad, dixo que o mellor é tomar
distancia  da  novela.  Ben,  eu  creo
que  tomei  distancia  dabondo…  No
momento de organizar o material o
meu referente foi a literatura a de
viaxes  marítimos,  especialmente a
gran  novela  deste  xénero:  Moby
Dick. Melville está no feito de ato-
par un material xerminal, na estru-
tura episódica (cun epílogo moi lo-
grado), na focalización e na evolu-
ción  psicolóxica  do  personaxe,  no
anverso  da  ficción  documentaliza-
da,  no  simbolismo  do  branco  que
destrúe todo…

Como foi a construción do relato
do filme? Quería contar a vida dun
home de mar, a do seu pai, a súa?
En Vikingland hai moitas perspecti-
vas de lectura e unha delas é a per-
soal. Eu quería dar a coñecer a his-
toria que contaban as imaxes, sim-
plemente a miña “idea e manipula-
ción” consistiu en darlle máis em-
paque  e  facer  unha  homenaxe  á
xente da emigración,  especialmen-
te aos galegos do mar. Deste modo
a parte máis contemplativa do fil-
me débese a un desexo de que o
público saiba e experimente en que

consiste  a  vida  dun  mariñeiro,  e
unha  vez  o  entenda  poderá  com-
prender en toda a súa magnitude a
última imaxe do filme.

O  transfondo  teórico  do  filme  é
moi forte. Que diría da ollada ci-
nematográfica de Luís ‘O Haia’?
A mirada de Luís é moi naïf, mais
con moito sentido común, ao xeito
dos Lumière ou Méliès. O meu tra-
ballo consistiu en aproveitarme de-
sa pureza e evidenciar  a natureza
das imaxes: a construción da mira-
da, a relación do home coa cámara,
a materialidade, o proceso creati-
vo, a autoría… Moita xente ao saír
do cine pregúntame porque non fi-
xen codirector a Luís Lomba, e eu
explícolles  que  que  me  fagan  esa
pregunta éncheme de orgullo  por-
que  consigo  dunha  maneira  nidia
que o espectador se interrogue so-
bre o proceso artístico. Unha cues-
tión moderna que é o cabalo de ba-
talla da arte contemporánea.

O humor é algo que está moi pre-
sente, tanto na personalidade de
Luís como na tripulación e a mon-
taxe. Foi algo indispensable?
Si,  é  fundamental.  Facer  cinema
para min  é  un divertimento.  Teño
que pasalo ben ou se non mellor nin
tentalo. Os meus filmes sempre te-
ñen certo elemento humorístico, di-
vertido, lúdico… Mesmo o máis se-
rio, 36/75, é un dispositivo onde es-
tablezo  certa  complicidade  co  es-
pectador para que este sexa activo
e recompensalo na súa inquedanza.
En  Vikingland,  ademais  do  humor
dos seus protagonistas, tento esta-
blecer  outro  pacto  co  espectador:
primeiro as imaxes van cara a el, e
despois é o espectador que vai cara
ás imaxes. Parecido a como é a pes-
ca da robaliza con cana, mais para
iso precísanse “peixes” que saiban
ver e ir tras o engado.

En  Vikingland tamén  se  entreve
unha  reivindicación da  imperfec-
ción na era dixital e do HD. É así?
A ditadura do HD está facendo aín-
da máis preguiceiro ao público, xa
que ergue un “horizonte de expec-
tativas”  homoxeneizador  moi peri-
goso que fai que propostas diferen-

tes se discriminen simplemente po-
lo aspecto, como acontece con  Vi-
kingland. Mais eu emprego a imper-
fección analóxica para dar a coñe-
cer ou reforzar substratos de signi-
ficados.  Godard  dixo:  “Eu  prefiro
os  filmes  engurrados  porque  din
máis que os filmes pulidos e perfec-
tos”. Creo que cando o dixo pensa-
ba en Vikingland. 

O filme non sería posible sen Luís.
Luís  é  un  personaxe  “bigger  than
life” cun carisma espectacular. Un
home curioso que comprou unha cá-
mara para gravarse e que, xenero-
samente,  quixo  compartir  facendo
copias para os outros mariñeiros ga-
legos  da  tripulación.  Ao  principio
xoga coa cámara pero ao final, es-
quécese  dela  e  a  cámara  vólvese
case autónoma. Interesábame moi-
to  destacar  a  focalización  de  Luís
xa que a súa visión  e  os  seus  co-
mentarios definen moi ben a reali-
dade que o rodea. Luís é como un
moderno Ismael. Foi quen contou a
historia primeiro, logo conteina eu.

O inverno  é  outro  personaxe.  O
filme parece fluír cara a esa bran-
cura, ese xeo. Como foi esta idea
na montaxe?
Noutras versións había un capítulo
dedicado ao “porto”, pero facía al-
go de sol e non me convencía para
a evolución dramática. Existe unha
progresión,  frío,  neve,  xeo,  bran-
cura... Quería que ese clima acom-
pañase o seu fastío e o seu cansazo.
Chega un momento en que o barco
está  parado polo xeo e a  película
retárdase. Isto, sumado ao traballo
duro  e  repetitivo  dos  mariñeiros,
fai que nos atopemos cunha expe-
riencia  límite.  O  branco  é  o  que
todo conxela e destrúe. As últimas
imaxes  do  xeo  ráchanse  e,  á  súa
vez, rómpese a película e a panta-
lla. O xeo vén sendo unha metáfora
da fraxilidade da memoria, de co-
mo estas imaxes se ven case por un
milagre, xa que a película (magné-
tica) estivo a piques de desfacerse
polo paso destrutor do tempo ou de
tirarse ao lixo. Como este episodio,
como os seus protagonistas, estive-
ron a piques de perderse para a His-
toria.

Mércores 21: OH BOY · Dir. Jan Ole Gerster | Luns 26: ONCE I ENTERED A GARDEN · Dir. Avi Mograbi


