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PROXECTO NIM

FICHA TÉCNICA

Project Nim. Reino Unidos, 2011. Cor, 93 min. Xénero: Documental | Direc-
ción e guión: James Marsh | Produción: Simon Chinn (Red Box Films, Passion
Pictures, BBC Films) |  Fotografía: Michael Simmonds |  Montaxe: Jinx God-
frey |  Música: Dickon Hinchliffe |  Participantes:  Nim, Stephanie LaFarge,
Herbert Terrace, Wer LaFarge, Jenny Lee, Laura-Ann Petitto, Bill Tynan
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Na década dos 70, o chimpancé Nim
foi sometido a un experimento cuxo
obxectivo  era  comprobar  que efec-
tos tería sobre o animal o feito de
ser  criado  e  educado  como  un  ser
humano. James Marsh revive o caso
con este documental pasados xa case
40 anos desde aquel experimento. A
película non só analiza a investiga-
ción que realizou no pasado a Uni-
versidade  de  Columbia,  senón  que
ademais fai un detallado estudo so-
bre as relacións entre a natureza e o
ser humano.
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Non  é  a  primeira  vez  que  James
Marsh  nos  pilla  desprevidos.  Xa  en
2008, coa súa aclamada Man on Wi-
re, conseguía sobrecollernos coa súa
sincera  e  sentida  reconstrución  do
soño de Petit (un espectáculo de fu-
nambulismo nun cable que unise as
Torres Xemelgas), erixindo unha cla-
se de unidade ficticia que funciona-
ba  máis  aló  de  calquera  final  co-
ñecido.  Xa  amosaba  unha  estraña
dote  puramente narrativa  que,  sen
chegar a chocar co aspecto informa-
tivo  característico  do  documental,
actuaba  complementándoo,  impli-
cando ao espectador de cheo na his-
toria.  Este  talento incluía  tanto  un
control  eficiente  do  suspense  e  o
tempo  cinematográfico  (calidades
non tan comúns no campo documen-
tal) como unha afiada intuición á ho-
ra de seleccionar entrevistas e rela-
cionalas  co  material  de  arquivo  xa
existente, establecendo lazos e sub-
textos que complementaban e enri-
quecían o fío principal. Esta última
característica,  ligada completamen-
te á montaxe, resulta clave na com-
prensión  dos  traballos  documentais
de Marsh, que parten dunha idea ini-
cial que termina superada por deta-
lles aparentemente menores.  Se en
Man on Wire a odisea do francés se
narraba  ao  xeito  dun  thriller,  Pro-
xecto Nim  baséase  na estrutura  do

biopic para, de primeiras, cuestio-
nar unha posible adaptación animal
nunha contorna humana pechada, e
acabar dando máis luz sobre o noso
propio comportamento que sobre o
suxeito de experimento.

Proxecto Nim comeza coa xestación
dun  estudo  relacionado  coas  posi-
bilidades  da linguaxe,  tendo como
meta o revolucionario feito que su-
poría  a  comunicación entre huma-
nos e chimpancés. Así xorde a idea
de introducir a Nim, un xove prima-
te dun par de semanas (convenien-
temente roubado dos brazos da súa
nai) no seo dunha familia liberal es-
tadounidense, coa promesa de dar-
lle un trato completamente humano
e comezar a educalo na linguaxe de
signos (anatomicamente, os prima-
tes non son capaces de pronunciar
sons humanos). Esta será a semente
dun hipotético proceso de aprendi-
zaxe  que  derivaría  na  capacidade
de construír frases gramaticalmente
correctas por parte de Nim. Segui-
remos o periplo de Nim a través de
distintas entrevistas aos seus coida-
dores e profesores, intercaladas con
abundante  material  de  arquivo  do
seu crecemento e evolución e algu-
nha que outra representación ficti-
cia. A narración lineal e a súa cons-
trución dramática, cos seus clímax
e xiros  dun  guión  inexistente,  im-
plican ao espectador nunha realida-
de que se sente ficcionada e que,
curiosamente, non funcionaría des-
prendéndose do seu aspecto docu-
mental.

Por outra banda, e na liña do que
xa  comentamos,  antes  que  o  pro-
ceso de documentación do proxec-
to, que xa resultaría interesante de
seu, céntrase no aspecto humano e
como cada un dos implicados afirma
o seu lugar no mesmo. Así, no canto
de mostrar a evolución de Nim (que
chegou a aprender e utilizar correc-
tamente máis de 100 palabras: no-
mes  propios,  comer,  xogar,  abra-
zar...), establece as relacións entre
os protagonistas cos mesmos falan-
do  desde  o  presente,  suxerindo
odios e paixóns ocultas que parecen
perdurar ao paso dos anos. Curiosa-
mente,  e como  xa sucedía  no seu

anterior documental, os seus entre-
vistados  parecen  dicir  máis  de  si
mesmos co que calan que co que ex-
presan  e  a  imaxe  que  pretenden
afirmar. Aquí cobra gran importancia
a falta de posicionamento de Marsh,
que  deixa  que  os  entrevistados  se
expresen a fondo evitando crear un
xuízo do que cre capaz ao especta-
dor. De todos os xeitos, resulta máis
que evidente a mala imaxe que pre-
senta o xefe do proxecto, nos seus
trece a día de hoxe, co seu egocen-
trismo e avaricia como bandeira, ou
a  primeira  “nai”  de  Nim,  co  seu
idealismo desfasado e as súas deli-
rantes  teorías  masturbatorias  e  se-
xuais  (que  deixarán  dous  dos  mo-
mentos máis estraños do filme).

Obviamente,  é  válido  como  estudo
das capacidades de adaptación ani-
mais a unha contorna humana, pero
deixa de lado o aspecto lingüístico e
case filosófico da premisa inicial en
pos  dun  achegamento  á  escorrega-
diza psique humana, caracterizando
ao Proxecto Nim como unha mostra
máis do antropocentrismo inherente
á nosa especie, que trata de ter con-
trol sobre algo que a supera. Ao final
parece que o tema principal queda
sepultado polo aluvión de personali-
dades que o conforman, as súas pe-
culiaridades, rancores e teimas. En-
foque  este  que  xa  adaptarían  do-
cumentalistas  como Errol  Morris  na
fantástica  Gates of Heaven ou Her-
zog.  Proxecto Nim, como a obra de
Morris,  tamén  resulta  válida  como
fresco  dunha  época  e  lugar,  neste
caso os Estados Unidos de principios
dos 70. Tocados polo conflito vietna-
mita, impulsados pola explosión hi-
ppie e embotados con teorías euro-
peas coa psicanálise á cabeza, deron
cabida a proxectos coma o de Nim e
a  outros  moito  máis  disparatados.
Unha das entrevistadas di que a súa
nai non lles consultou á hora de le-
var a un chimpancé a casa, así como
da súa vontade de crialo e aleitalo.
Á fin e ao cabo, “eran os 70!”

“De todos  os  animais,  o  home é  o
máis  cruel.  É  o  único  que  infrinxe
dor polo pracer de facelo.”
Mark Twain
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