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Recoñézome entre os anónimos. E de certo non pretendo 
máis ca ser unha voz no diálogo xeral, unha voz que, no ton e 
na medida (e no recoñecemento dos meus límites) non se si-
túa na cultura que ensina ou comunica solucións, senón entre 
os anónimos que buscan respostas. O anónimo non é alguén 
que non ten nada que dicir: é aquel que camiña os carreiros 
non trillados. Nunha cidade está a praza central e a avenida 
comercial cos escaparates alumados; mais tamén está a rúa 
que apenas visita ninguén. É aí, penso eu, onde verdadeira-
mente ten lugar a vida, mentres que nos escaparates fica só 
o que se quere ser mostrado. Se alguén quere facer filmes 
para abraiar ou impresionar, para atraer a atención sobre 
si propio, daquela está ben que os expoña no escaparate da 
avenida. Eu fago filmes do mesmo xeito que falo contigo, ou 
coa xente no autocarro e no tren. Fago filmes como xesto 
natural. Hoxendía, a posibilidade de crear imaxes está ao 
alcance de todo o mundo. Porén, o que semella non ser tan 
accesíbel é a conquista de certa honestidade: falar simple-
mente do que un sabe, nada máis; contar o que constitúe a 
razón mesma do discurso que se pretende elaborar. Mesmo 
a risco de resultar banal, si. A banalidade fascíname. Creo 
infinitamente máis no misterio do tedio e do aparentemente 
sen importancia ca no clamor grandilocuente dos discursos 
oficiais. Asemade, o que é único nunca resulta irrelevante. 
Por outra banda, cando un acontecemento se converte nalgo 
estrondoso e retumba por toda parte probabelmente é xa 
tarde por demais para poder abordalo ao xeito. Tarde por 
demais. Non deberiamos resignarnos a ollar as cousas só a 
partir do intre en que xa non poden ser máis do que son. Nas 
pinturas oficiais conmemorativas das batalla figura sempre 
no centro o xeneral en xefe, a cabalo, rodeado do seu estado 
maior, namentres os soldados aparecen na lonxanía, no me-
dio do fume da artillaría. Os verdadeiros protagonistas da 
historia fican sempre na sombra. Eu quero contar historias 
de xente que, para os que escriben a historia, son xente sen 
rostro. E sen crear, no outro estremo, o mito do anonimato.

O emprego: un cine feito a man2

por Kent Jones

Unha das características máis singulares do cinema 
italiano dos últimos 50 e da década dos 60, é o xeito en que 
consegue ofrecer múltiples perspectivas dun mesmo proceso, 
nomeadamente o auxe económico posterior á recuperación 
da Segunda Guerra Mundial. Mentres os autores francesas 
da Nouvelle Vague creaban cadanseu universo poético ab-
solutamente persoal, os cineastas italianos deste período 
semellan lúas a xirar en torno a un mesmo planeta. Unha e 
outra vez atopamos o mesmo material sociolóxico, tamizado 
a través da elegante precisión de Michelangelo Antonioni, 
a luxosa emoción de Luchino Visconti, a exuberancia de 
Dino Risi, ou a sobriedade de Valerio Zurlini. Unha e outra 
vez, atopamos solares en obras, cafetarías de urxencia e 
apartamentos exiguos, propiedade de patroas osmonas. O 
máis sorprendente de todo é que os máis destes filmes con-
tan coa presenza de mozos vestidos con traxes de pescozo 
branco, que delatan a súa esencial inexperiencia. Están mal 
preparados para unha vida de traballo e responsabilidade 
nun mundo dominado pola eficiencia.

De todos os grandes cineastas deste período, destacamos 
a obra de Ermanno Olmi, cuxa segunda longametraxe, O em-
prego, inaugura algo novo para o cinema mundial: un certo 
sentido da intimidade entre o director e os seus personaxes 
que soborda calquera límite do canon neorrealista. Se O 
emprego non ten merecido para a crítica o mesmo status 
lendario que A aventura, Rocco e os seus irmáns ou La Dolce 
Vita, débese probabelmente a este sentido da intimidade. 
Olmi adoita filmar personaxes pertencentes á clase traballa-
dora con existencias pouco espectaculares, mais esculca nos 
detalles da vida destas persoas co mesmo tino que un mestre 
do Quatroccento dedicaría á vida de Cristo. Daquela, os seus 
grandes filmes (O emprego, Os noivos, A árbore dos zocos, 
A lenda do Santo Bebedor, ou a primeira parte de Xénese) 
carecen do brillo romántico e estético dos clásicos antes 
mencionados. Ao tempo, os filmes de Olmi semellan carecer 
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dun certo carisma que asociamos coa ollada artística dou-
tros autores. No traballo dun Antonioni, un Visconti ou un 
Federico Fellini, a sensibilidade do artista actúa como unha 
caste de paraugas que se impón aos personaxes e á acción. 
Porén, Olmi, ao xeito de Robert Bresson, traballa cun lenzo 
máis pequeno e un apaixonado humanismo marca a súa arte. 
Os filmes de Olmi séntense como vivencias de persoas reais, 
nos que o espectador semella camiñar da man de cada un dos 
personaxes. «A miña sensación é que as escollas que fago 
non son só miñas, senón que outros interveñen tamén», dixo 
Olmi nunha ocasión a Ellen Oumano. «Non me sinto para 
nada exclusivo... A miña ambición, porén, se cadra debido á 
miña orixe campesiña e operaria, é ollar o mundo cos demais, 
non como un intelectual aristócrata».

Dicir que Olmi se identifica con Domenico, o mozo 
heroe d’O emprego a piques de entrar nun «traballo para 
toda a vida», sería ocioso. A forza da narración reside na 
confusión interna de Domenico, a súa curiosidade e o seu 
desexo romántico, como dúas pezas de madeira xuntadas 
por un experto carpinteiro. Mesmo a fermosa escena na que 
a historia se desvía do seu curso inicial para nos mostrar a 
vida privada dos futuros compañeiros de oficina de Dome-
nico (nunha tanxente similar ás de Jacques Rivette –París 
perténcenos– ou Jean-Luc Godard –Banda aparte–), séntese 
como unha iluminación das propias percepcións de Dome-
nico: estas viñetas silenciosas representan a disposición da 
terra dos adultos así como unha mostra de futuros posíbeis 
para o protagonista.

A posta en escena de Olmi afínase á lonxitude de onda 
de Domenico. A fotografía en branco e negro d’O emprego 
acada similares cotas de emoción que calquera plano de 8 
½ ou A aventura, mais onde Fellini ou Antonioni harmo-
nizaban figuras, sombras e gráciles movementos nun todo 
abstracto, Olmi dedícase sinxelamente a definir os seus 
personaxes no espazo, outorgando a Domenico e os seus 
compañeiros de traballo un fermoso sentido da liña e o vo-
lume; e a súa delicada atención á banda de son constrúese 
co mesmo coidado dun Bresson –aínda que menos rítmico 
e percusivo–, botando man de numerosos treitos de silencio 
que provocan un estado de meditación compartido polo 
director, o protagonista e o espectador.

O emprego é probabelmente o filme máis autobiográfico 
de Olmi. Como Domenico, el traballou para unha compañía 
milanesa durante dez anos. Gavin Millar, na súa perspicaz 
entrada dedicada ao director en Cinema: A Critical Dictio-
nary, indica que Olmi realiza os seus primeiros documentais 
para Edisonvolta neste mesmo período, o que achega un 
interesante subtexto ao filme, cun ton e un sentido únicos 
na súa filmografía. Toda a obra de Olmi está orientada, dun 
xeito ou outro, ao mundo do traballo (A lenda do santo Be-
bedor é neste caso unha notábel excepción). Todos os seus 
filmes son dalgún xeito documentarios, no sentido de que a 
narrativa se estrutura ao redor de dilemas antiespectacula-
res reflexo de vidas comúns. Todos eles foron gravados en 
espazos reais e nos máis dos casos bótase man de actores 
non profesionais. Os heroes de Olmi atópanse acotío sus-
pendidos entre a soidade humana e a pertenza a algún tipo 
de comunidade, xa sexa a familia, a aldea ou a oficina. Así, 

desde O tempo parou en diante, o director tense centrado 
en situacións elementais emprazadas entre «o encanto da 
aprendizaxe e a tristura da xubilación», como ben expresa 
Millar, no que as preocupacións do cotiá sostéñense con-
tra a ollada a longo prazo cara a un futuro non demasiado 
afastado. 

Mais o que fai d’O emprego un filme tan singular é a 
estraña intelixencia do seu heroe, interpretado por Sandro 
Panseri. «Os personaxes dos filmes de Olmi gardan especial 
atención aos xestos», escribe Millar, «e semellan confiar nos 
acenos doutras persoas, máis ca nas súas palabras, como 
expresión fidedigna do seu comportamento». Isto nunca foi 
tan certo coma n’O emprego. Mentres Domenico fica quedo, 
xeralmente por respecto (agás no caso da súa nai e o seu 
irmán) ou timidez (sempre a facer unha pausa para reunir 
coraxe antes de falar, perdendo as súas frases forza e alento), 
permanece en todo momento atento ao que acontece ao seu 
redor, roubando miradas a todo e a todos, nunha tentativa 
de dimensionar o estraño mundo do traballo no que foi caer. 
Non atopamos grandes frases nas que ofreza a súa opinión 
verbo dos seus compañeiros ou os seus sentimentos sobre 
a natureza da existencia. Mais o seus silencios percorren o 
filme anegándoo dunha sensación de pausada elevación. Ao 
remate, Domenico ocupa o posto deixado polo pasamen-
to dun contábel, avogándose a un futuro potencialmente 
kafkiano, mais un ten a sensación que o seu temperamento 
inquedo o ha levar (se cadra dez anos máis tarde?) noutra 
dirección.

A maioría das críticas de cine dedícanse aos aspectos 
facilmente detectábeis: ángulos de cámara, puntos de xiro, a 
relativa corrección dos detalles. Mais O emprego é un filme 
feito a man a partir dos elementos máis escorregadizos da 
vida: a distancia precisa e respectuosa que Domenico man-
tén con Antonietta (Lorena Detto), cuxa presenza achega 
un dramático contraste coa soporífera atmosfera da oficina; 
a estraña sensación dos candidatos que agardan xuntos e de 
pé a realización colectiva da humillante proba psicotécnica; 
a tensa espera na sala de baile na festa de Aninovo. E no 
cerne desta marabillosa película, construída por fragmentos 
coidadosamente extraídos da experiencia, reside unha sensa-
ción constante de que para Olmi, todo o mundo é un heroe.

#03 — follas do cineclube — 17/10/2012

próxima sesión: 

mércores 24 de outubro ás 21.30  

O home do traxe branco (The Man in the White Suit,  
Alexander Mackendrick, UK, 1951, 84', VOSG)


