
Sesión Especial
Sesión do 21 de maio de 2019  INocturno: Pantasmas de mar en porto

Nocturno: fantasmas de mar en puerto. España, 2017. Cor, 71 min. Drama experimental |  Dirección e guión: 
Álvaro Fernández-Pulpeiro | Música: Louis Dodd | Fotografía: Mauricio Reyes Serrano | Participantes: Mauro Recchi, 
Marina Moreira, Iria Acevedo, Carmela Fernández | Produción: A Cuarta Parede, AGADIC

SINOPSE
a

Tras 80 días pescando quenllas no At-
lántico  Sur,  o  pesqueiro  galego  de 
bandeira  portuguesa  Ilha  Brava  re-
gresa  ao  lúgubre  porto  de  Monte-
video  para  descargar  toneladas  de 
faena. A tripulación, comandada por 
galegos e operada por indonesios e 
senegaleses, confróntase coa pantas-
ma dun fogar  que xa os  esqueceu, 
que  se  postra  coma  un  holograma 
imposible de tocar, de posuír.

ENTREVISTA AO DIRECTOR 

O filme é un documental ou unha 
longametraxe de ficción?
É unha longametraxe de “ficción de 
fronteira”, que utiliza as ferramen-
tas da ficción para acceder a unha 
realidade que che supera. Non existe 
un guión a priori, pero as sensacións 
e a sensibilidade que tento explorar 
son puramente ficticias. Tenta explo-
rar a idea do corpo sen terra.

Que pretende retratar con esta pe-
lícula?
O pretexto da película é retratar o 
preciso momento no que os mariñei-
ros chegan a un porto que non é o 
seu fogar, despois de 70 días no At-
lántico  Sur  realizando  un  labor  de 
pesca moi físico, case rudimentario. 
Ao chegar a ese porto hai un conflito 
do  personaxe,  que  confronta  unha 
terra nova coa súa propia identidade 
e  créase  un dilema. Os  aromas,  as 
mensaxes de WhatsApp ou Facebook, 
as chamadas de Skype... todo chega 
dunha forma sen filtro. 

Que lle impulsou a decidir mostrar 
a vida nun barco pesqueiro?
Todo  xorde  como un accidente.  Eu 
cheguei a Uruguai buscando o parte 
de defunción dun tataravó meu que 
morreu nun atentando no porto  de 
Montevideo  en  1910.  Aí  entrei  en 
contacto  co  porto,  cos  armadores 
galegos e coas tripulacións africanas 
e asiáticas. Quería buscar un perso-
naxe  pero  teminei  atopándome  a 
min mesmo como tal.

Visitou o porto de Montevideo du-
rante catro anos. Como é o día a 
día antes de partir a alta mar?
O barco vólvese un protector da túa 
propia conciencia. Ao saír dese bar-
co, nada é o que imaxinas. Primeiro 
descárgase o peixe, límpase o bar-
co, cocíñase e, despois, se os mari-
ñeiros saen da nave, só o fan unha 
vez á semana. Interesábame ver co-
mo se  queima o  tempo e  se  con-
verte nunha burbulla para, despois, 
volver outros 70 días a estar atra-
pado en alta mar.

Que  buscaba  transmitir  con  esta 
longametraxe?
En  ningún  momento  teño  a  inten-
ción de retratar a un mariñeiro co-
mo un personaxe. A cámara móvese 
como  unha  pantasma  que  busca 
unha intelixencia  a  través  dos  de-
mais, non transforma a ninguén nun 
obxecto co que a audiencia se iden-
tifique. Todo é moito máis estético 
e sensorial, tento desenvolver unha 
lírica sobre a idea da distancia. Sa-
ber quen somos unha vez estamos 
lonxe do noso fogar.

As  diferentes  nacionalidades  dos 
tripulantes suporían unha barreira 
idiomática; foi complicado rompe-
la?
Unha  simple  foto  servía  para  co-
municarse. O móbil era un filtro de 
comunicación.  A  retórica  coa  que 
dialogan  é  moi  dura...  Tiven  que 
tentar  adaptarme  ao  meu  propio 
personaxe dentro deste contexto e 
da personalidade que eles tiñan.

Á hora de crear contido, onde bus-
ca a súa fonte de inspiración?
Sempre tes un imaxinario do que vi-
ches ou liches. Primeiro busco unha 
vibración en min mesmo exposto a 
un contexto que non é o meu. Ta-
mén busco un tipo de relevancia, é 
dicir,  que  significa  a  miña  ollada 
dentro desa acción. Cando quero di-
rixir algo non me interesa planificar 
nada  nin  escribir  diálogos  ou  ac-
cións. Hoxe en día creo que é ur-
xente  buscar  realidades  que supe-

ren a virtualidade. Gústame facer ci-
nema de obreiro con ollo de poeta.

Desde o seu punto de vista de ci-
neasta, como ve o sector cinema-
tográfico hoxe en día?
En  España  é  complicado  triunfar, 
aínda que en Galicia é máis fácil ter 
apoio  -existen  axudas  da  Axencia 
Galega  das  Industrias  Culturais 
(Agadic)- e é unha marabilla. Eu re-
cibín  6.000  euros  para  facer  unha 
curtametraxe  (que  posteriormente 
se  converteu  nunha  longa),  pero  é 
unha contribución moi grande.

A longo  prazo  sae  rendible  facer 
unha película?
Non, non che renda. Eu creo que é 
algo suicida. Para facer cinema hai 
dúas  posibilidades,  ou  es  un  bur-
gués,  ou  tes  un  problema  psicoló-
xico. Eu necesito facer cinema, por-
que se non se fai, quen o vai a fa-
cer?

Cre que crear estratexias  como a 
Festa  do  Cinema  ou  o  día  do 
espectador favorecen o crecemen-
to do sector?
A mellor  estratexia que hai en Ga-
licia,  e  case  en  España,  é  Numax 
(Santiago).  Cinemas  tímidos  e  pe-
quenos.  O  cinema é  a  linguaxe  da 
nosa xeración e con el creamos unha 
catarse como a relixión. Agora mes-
mo o cinema está a cambiar e estase 
convertendo  en  algo  espacial,  nun 
espazo psicolóxico.  Para min o que 
favorecería o crecemento do sector 
sería  a  creación  de  salas  máis  pe-
quenas, máis variadas e terminar cos 
multicines.  Que  o  espectador  teña 
máis acceso.

Ten algún proxecto en desenvolve-
mento actualmente?
Si,  desde  hai  un  ano  estou  a  de-
senvolver un proxecto no Canadá Ár-
tico.  O contexto  é  nunhas  comuni-
dades illadas sobre o Estreito de Da-
vis,  no  que  se  produce  un  choque 
moi forte entre a modernidade e a 
tradición e leva problemas humanos 
moi serios.


