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SINOPSE
a

CineCiutat é un cinema cooperativo,
pioneiro en España, que proxecta ci-
nema  de  autor  en  versión  orixinal
grazas aos 1.200 socios que o man-
teñen.  Javi,  Miguel,  Vero,  Marta  ou
Miguel Ánguel son algunhas das per-
soas que cada día loitan por non dei-
xar secar este oasis cinematográfico.
Pero  as  dificultades  económicas,  o
esgotamento  do  equipo,  a  crise  de
espectadores e o envellecemento do
cinema obrígaos a enfrontarse á si-
tuación  máis  complexa da súa his-
toria. CineCiutat debátese hoxe entre
sobrevivir  ou pechar as portas defi-
nitivamente.

NOTAS DO DIRECTOR

A miña carreira como cineasta debe
moito a pertencer a unha familia de
cinéfilos  que  semanalmente  asistía
ao  cinema ver  películas  de  autores
afastados. Esta experiencia máxica e
sacra  tiña  lugar  nuns  cinemas  que
ocupaban un antigo matadoiro muni-
cipal e que hoxe son Cinema Ciutat.

A idea de ver estes cinemas pecha-
dos é comparable á demolición dun
santuario para todos aqueles que su-
blimamos  a  experiencia  cinemato-
gráfica en sala.

Entendo  Proximamente  últimos  días
como unha película sobre a resisten-
cia. Sobre aqueles proxectos e loitas
utópicas que unha serie de persoas
defenden  con  obstinación,  ao  con-
traxeito, afastados das modas, a pe-
sar de saber que, o natural é que se-
xan loitas condenadas á derrota. 

Proximamente  últimos  días  é  unha
película sobre o amor e a vida en co-
munidade, onde visións opostas ven-
se obrigadas a andar da man por un
proxecto  que  os  uniu  irremediable-
mente.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Nun momento delicado para o ci-
ne, hai lugar para o documental?
O cinema documental  é un xénero
para min tremendamente rico e con
infinitas posibilidades aínda por ex-
plorar  e nese sentido  augúrolle  un
longo  futuro,  se  segue  contando
cos apoios dos seus financiadores.
Agora mesmo tenos,  pero non sa-
bemos se van continuar. Se fraquea
o financiamento,  tanto  autores  co-
mo produtoras reducirán o seu risco
e optarán por fórmulas máis susten-
tables economicamente.
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Logo hai vida máis aló da ficción?
O documental vive un momento moi
rico, é un xénero súper prolífico por-
que é moi flexible ao tipo de eco-
nomía e ao tipo de historia de cada
país. A día de hoxe as posibilidades
cunha cámara, un micro, un compu-
tador  e  talento  son  abondo  para
emocionarnos porque hai  un  códi-
go,  o  da  verdade,  no  que  mostro
unha  historia  pequena  que  é  real.
Non só hai vida, hai moita vida. É un
terreo  moi  fértil  para  experimentar
porque non está sometido ás cons-
tricións da economía da ficción.
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Pode facerse cinema documental
sen un compoñente social ou de
denuncia?
Calquera película ten un compoñen-
te ideolóxico e político. A min non
me interesa facer política coas mi-
ñas  películas.  Coas  historias  que
elixo e a forma en que me achego á
realidade  e  o  proceso  xa  estou  a
trasladar unha visión do mundo que
ten un compoñente ideolóxico, pero
creo que o cinema documental máis
rico non nace coa intención de sen-
sibilizar.  O cinema cambia a visión
de mundo, pero non ten que ser un
cinema militante. 

Á hora de rodar, deixa que a rea-
lidade cambie os seus plans?
Un parte dunha idea e o honesto e o
atractivo  é  estar  moi  permeable  a
que a realidade e o azar determinen
a película. Cando empezas un filme
sabendo como vai  acabar  é  pouco
enriquecedor  como  autor  e  para  o
espectador,  nótase  que  o  fixeches
para  demostrar  a  túa  tese.  É  máis
estimulante  que,  partindo  da  miña
ignorancia, me achegue a un perso-
naxe ou a unha historia e a miña pro-
pia transformación quede plasmada
na película.  A ficción non é tan fle-
xible.  O documental,  a  súa luz e  a
súa  virtude,  está  niso.  Escribes  un
proxecto,  rodas  e  mergúllaste  na
realidade  e  na  montaxe  vólvelo  a
rescribir  para  atopar  un  sentido  ao
azar e ao que a realidade che ofrece.
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Que realidade mostra en Proxima-
mente últimos días?
É unha película coral  onde non hai
un  protagonista.  É  unha viaxe  pola
loita dun grupo de persoas por man-
ter  vivo  un  proxecto  cinéfilo  aínda
cando eles teñen ideas diversas do
que debería ser ese cinema. Penso
que é  un retrato  da diversidade de
olladas, sobre a confrontación e so-
bre o aprender  a ir  xuntos nun ca-
miño complexo e de consenso. Mos-
tra  as  dificultades  de facer  susten-
table un proxecto con persoas que
non sempre pensan igual.
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Como está a funcionar o filme?
A película chega nun momento im-
portante, é herdeira da situación ac-
tual na que se cuestiona a experien-
cia na sala. Coa redución de capaci-
dades, é un momento hostil e, nese
sentido, estou agradecido a que os
cinemas non sucumbisen á dificulta-
de, ao risco e á ruína. Esta crise sen
dúbida vai  pasar,  pero  o  tránsito  é
duro.
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