
[Filmoteca]
Sesión do 15 de outubro de 2018                                       aA fábrica de nada

A fábrica de nada. Portugal, 2017. Cor, 177 min. Drama musical | Dirección: Pedro Pinho | Guión: Tiago Hespanha,
Luisa Homem, Leonor Noivo, Pedro Pinho | Fotografía: Vasco Viana | Música: José Smith Vargas, Pedro Rodrigues |
Elenco: José  Smith  Vargas  (José),  Carla  Galvão  (Carla),  Njamy  Sebastião  (Jaime),  Joaquim  Bichana  Martins
(Joaquim), Daniele Incalcaterra (Daniele) | Produción: Terratreme Filmes
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Festival de Cannes 2017
Premio FIPRESCI (Quincena dos Reali-
zadores)
Festival de Sevilla 2017
Giraldillo de Ouro (Mellor Película)

SINOPSE
a

Unha noite, un grupo de traballado-
res dáse conta de que a administra-
ción está a roubar maquinaria e ma-
teriais da súa propia fábrica. Cando
se preparan para organizar o equipo
e a produción, obrígaselles a non fa-
cer nada, como represalia, mentres
as  negociacións  para  o  seu  despe-
dimento están en marcha. A presión
desencadea  unha  revolta  entre  os
traballadores, o que afectará a todo
o que lles rodea.

NOTAS DO DIRECTOR

En  Portugal  e  Europa,  os  últimos
anos causaron unha redefinición bru-
tal  da  maneira  na  que  miramos  o
mundo. Unha falta de perspectiva e
discursos  válidos  sobre  o  presente
que nos fixeron sentir inefectivos.

A fábrica de nada emerxe de aí. O
peche  dunha  fábrica  de  ascensores
(unha  das  moitas  que  pechan  cada
mes  nos  arredores  de  Lisboa)  fun-
ciona como un microcosmos e unha
parada onde explorar dramaticamen-
te as texturas e as consecuencias do
sentimento  de  impotencia  que  a
maioría  da  xente  sente  neses  mo-
mentos. Coa sombra da bancarrota,
os personaxes tentan seguir á boia e
buscan  formas  de  reencamiñar  as
súas vidas.

Conducidos  por  un  sentido  de  ur-
xencia e un instinto vital que preva-
lece, xa que son testemuñas do co-
lapso dos seus traballos e das institu-
cións nas que cren, vense forzados a
embarcarse, con medo e reticencia,
nunha experiencia nunca vista, unha
aventura colectiva.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como se orixinou este proxecto?
Hai seis anos comezamos a colabo-
rar co cineasta e dramaturgo Jorge
Silva  Mello.  Jorge  quería  adaptar
unha obra de teatro e obtiveramos
financiamento  Instituto  Portugués
de  Cinematografía,  pero  tivo  que
abandonar  o proxecto por  motivos
persoais. En 2014 decidimos asumir
a escritura do proxecto entre catro
persoas.  Conservamos  certas  ideas
do orixinal, pero fixémoslle grandes
cambios para que se axustase á no-
sa realidade. Mudámolo a unha zo-
na  industrial  ao  norte  de  Lisboa,
preto do Texo; alugamos un aparta-
mento  para  vivir  alí  e  levamos  a
cabo unha investigación baseada en
entrevistas  con  traballadores,  sin-
dicalistas e despedidos. 

Como atoparon a fábrica  e como
afectou a escritura?
Foi moi difícil de atopar. Ao presen-
tarlles o noso guión, os interlocuto-
res respondíannos que non lles inte-
resaba que se reflectise unha fábri-
ca  controlada  polos  traballadores.
Ata que apareceu unha oportunida-
de máxica. A fábrica onde rodamos
foi ocupada polos seus traballadores
durante a Revolución dos Caraveis.
Pertencía ao construtor de ascenso-
res OTIS, que fuxiu durante o pro-
ceso revolucionario.  Os traballado-
res compraron a planta por un dó-
lar  e  comezaron  a  traballar  auto-
xestionándose. A fábrica finalmente
pechou en 2016.  Esta  coincidencia
permitiunos  incorporar  elementos
da historia do lugar no guión e xe-
rou  unha  especie  de  magnetismo
entre o noso equipo e os traballa-
dores desde as primeiras xornadas.

Incluíu  discursos  teóricos  non
sempre accesibles ao relato cine-
matográfico.
Experimentei varias posibilidades e
estou satisfeito co resultado, mes-
mo sorprendinme  a min mesmo. Ao

comezar  a  estudar  Cinema,  xurei
non  usar  música  extradiexética  nin
voz  en  off,  e  terminei  por  facelo
aquí. Tamén pensei que nunca usaría
o zoom. En canto á forma de filmar
a palabra intelectual, a idea era tra-
tala como a outra, co poder da se-
dución e o interese que todas as pa-
labras poden ter,  ou non. A voz en
off está posta só para que o espec-
tador  poida  aceptar  e  recibir  este
rexistro dentro do relato. Así, a voz
en off di: “Un espectro atormenta a
Europa.  O  espectro  da  súa  propia
fin”. Cando se toma unha certa dis-
tancia,  é  máis  fácil  de  percibir  o
lento  proceso  de  desintegración,  a
perda.  

A fábrica de nada é unha película
ambiciosa  que  parece  funcionar
por capas, como un cubo Rubik.
Deseñámola así, tridimensional, cu-
nhas poucas ferramentas básicas. Is-
to require ser enxeñoso e manter ca-
pas  narrativas  diferentes  entre  si.
Por exemplo,  tiven moito medo de
que a historia de Zé, a súa noiva e o
neno non se relacionase co resto. O
medo  de  confundir  ao  espectador
afectoume constantemente,  pero  a
forza  da  película  é  a  súa  multidi-
mensionalidade. O equipo apoioume
plenamente neste sentido.

Por que decidiu rodar en 16 mm,
tratándose ademais dun filme que
dura case tres horas?
A materialidade do cinema pasa para
min polo celuloide. O 16 mm é a pe-
lícula menos custosa. Usamos ao re-
dor de 200 caixas de 16 mm, iso é ao
redor de 10-11 minutos por caixa. Se
o filme, que custou 600.000 €, non
fose o resultado dun traballo colec-
tivo,  se non fósemos os produtores
deste  filme,  non  tería  sido  posible
realizala así. A economía é unha va-
riable estética fundamental. Con to-
do,  a  montaxe  foi  un  proceso  moi
longo que comezou en maio de 2015
e finalizou en abril de 2017.

Mércores 17: Cheos de vida · Agnès Jaoui | Luns 22: O león dorme esta noite · Nobuhiro Suwa


