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Mellor Película

SINOPSE
a

Documental  que  plasma  o  cambio
producido  nun  emblemático  barrio
popular de Barcelona tras aprobarse
un novo plan urbanístico. A película
fai un paralelismo entre a transforma-
ción física do lugar e os cambios que
se producen en varias persoas que
viven alí: un vello mariñeiro que anda
dun lado para outro buscando pen-
sión para durmir, unha prostituta que
vive co seu noivo neste barrio e un
grupo de marroquís que traballan no
distrito e que seguen o Islam.

NOTAS DA PELÍCULA (CinEd)

Á beira da casa onde vivía José Luís
Guerin estaban a realizarse obras de
reforma. Iso permitíalle observar aos
que traballaban alí e a precisión dos
seus xestos artesanais, así como os
seus  momentos  de repouso,  cando
establecían  conversacións  sobre  os
temas máis insospeitados. Deste en-
contro diario cunha realidade laboral,
Guerin extraeu unha idea que formu-
laba así: “Todos vivimos en espazos
que foron construídos por descoñe-
cidos”. Desa constatación naceu  En
construción.
a

En construción foi un dos primeiros
filmes  que  xurdiron  como  iniciativa
do Máster en Documental  de Crea-
ción  da  Universitat  Pompeu  Fabra.
Guerin e un grupo de estudantes tra-
ballarían xuntos ao longo de todo o
proceso de creación  do filme, desde

a preparación.  Esta  fase  previa  foi
fundamental,  porque  para  poder
realizar un filme sobre uns traballa-
dores dunha obra había que atopar
o  lugar,  o  edificio  en  construción
que  constituiría  o  tronco  narrativo
da película. Ao final optouse por un
novo bloque de vivendas que se ía
construír  no barrio popular por ex-
celencia de Barcelona, o Raval.
a

Esta  elección  foi  moito  máis  deci-
siva  do  que  parecía  ao  principio,
posto que a escolla do barrio confi-
gurou  unha  das  capas  expresivas
da película. O Raval foi,  e segue a
ser,  o  barrio  de  acollida  dos  emi-
grantes,  con  persoas  de  distintas
orixes. Era tamén o barrio da prosti-
tución, dos baixos fondos, que nos
anos  de  renovación  da  Barcelona
post-olímpica  viuse sometido  a  un
proceso de xentrificación: novos ha-
bitantes  de  clases  máis  acomoda-
das  virían  vivir  ao  barrio  popular,
desprazando co seu poder adquisi-
tivo á poboación orixinal.
a

Pero o universo central do filme se-
guía sendo a vida e o traballo dos
albaneis, encofradores e axudantes
diversos. Guerin e o seu equipo es-
tableceron un plan de traballo espe-
cífico  para  conseguir  observalos  e
para obter a súa confianza. Todo o
equipo trasladábase ao lugar de ro-
daxe  á  primeira  hora  da  mañá,  á
mesma hora que os albaneis empe-
zaban, e íanse cando eles remata-
ban. A maior parte do tempo non se
filmaba nada, só se observaba. E a
partir  destes feitos (vistos e oídos)
planificábanse  as  escenas  que  ían
constituír o corpo da fita. Ao longo
dun  ano  filmáronse  moitas  destas
situacións;  só unha pequena parte
delas chegaría á montaxe final.
a

A secuencia da descuberta inespe-
rada  dos  cadáveres  dun cemiterio

romano que se ocultaba baixo os ci-
mentos do novo edificio converteuse
no eixo fundamental do filme, o que
fixo variar  a súa natureza.  Esta se-
cuencia  motivou  algo  inesperado  e
marabilloso: que moitos veciños do
Raval se achegasen para comentar o
achado, pasando así a formar parte
da  película.  A  partir  de  entón,  En
construción xa non sería só un filme
sobre os albaneis, senón sobre a re-
lación entre eles e un barrio en trans-
formación profunda da súa xeografía
urbanística e humana. Algo que co-
necta  a  obra  con cuestións  univer-
sais, porque estas mutacións de ba-
rrios  populares  producíanse  (e  pro-
dúcense) en moitas cidades. 
a

Cando  a  película  se  proxectou  en
San Sebastián e obtivo o Premio Es-
pecial  do  Xurado,  empezou  a  cali-
brarse o alcance da innovación que
contiña. A crítica destacou a capaci-
dade de filmar  fragmentos de reali-
dade emocionantes,  usando ás  ve-
ces dispositivos que parecían exclu-
sivos da ficción, como as conversas
rodadas con dúas cámaras en cam-
po/contracampo.  En construción foi
un dos primeiros filmes documentais
que competiu en festivais a carón de
filmes de ficción, rompendo así unha
fronteira que parecía inamovible. En
España,  converteuse  nun  reclamo
inesperado nas salas de cinema, al-
go con moi poucos precedentes pa-
ra un documental. 

Algunhas  películas  rompen  os  es-
quemas establecidos e abren novos
espazos de liberdade creativa. O éxi-
to  de  En  construción demostraba
que outro tipo de cinema era posi-
ble, outra forma de concibir un equi-
po de traballo,  con estratexias dra-
matúrxicas innovadoras que pasaron
a ser patrimonio da comunidade de
cineastas.

Vindeira sesión, mércores 11: A noite americana · François Truffaut


