
ESFÓLLAME A MARGARIDA E A VERDADE DO CINE
[Tirado de: MEKAS, Jonas: Diario de Cine, do 2013: pp. 17-
18].

Esfóllame a Margarida (1959), de Albert Leslie e Robert Frank, 
foi por fin estreada no Cinema 16, e quen xa a vira compren-
derá (espero) o porqué do meu entusiasmo. Non vexo como 
poderei facer críticas a ningunha película despois de esta, 
sen usala como referencia. É un punto de referencia para o 
cine tanto como A Conexión [de Jack Gelber] o é no teatro 
moderno. Ambas sinalan claramente novas direccións, novas 
saídas da conxelada oficialidade e a sensibilidade do medio 
século que caracteriza ao noso arte, cara novos temas, cara 
unha nova sensibilidade.

A súa fotografía, cun agudo e directo branco e negro, ten 
unha verdade e unha beleza visual que non existe nas pelícu-
las recentes europeas e americanas. A nosa hixiénica e puli-
da filmografía contemporánea, sexa de Hollywood, París ou 
Suecia, é unha enfermidade contaxiosa que aparentemente 
propágase a través do tempo e o espazo. Ninguén parece 
aprender nada, xa sexa de Lumière ou dos neorrealistas; 
ninguén repara en que calidade da fotografía é, no cine, 
tan importante como o contido, as ideas, ou os actores. É 
a fotografía a que fai de comadroa, levando a vida da rúa á 
pantalla, e da fotografía depende que esta vida chegue a 
pantalla aínda viva. Robert Frank logrou transplantar esta 
vida, e na súa primeira película. E este é o maior eloxio que 
podo facerlle. No aspecto da dirección, Esfóllame a Marga-
rida volve onde o verdadeiro cine tivo o seu comezo, onde 
Lumière se retirou. Cando vemos as súas primeiras películas 
-o tren que chega á estación, o neno sendo alimentado, ou 
escenas nas rúas- cremos nel, cremos que non finxe. Esfólla-
me a Margarida lémbranos de novo ese sentido da realidade 
e de proximidade, que é a primeira propiedade do cine.

Enténdaseme ben: hai moitas maneiras de encarar o cine, 
e depende da conciencia, sensibilidade e temperamento 
persoal o estilo elixido, e tamén de que estilo é o caracterís-
tico en cada época. O estilo neorrealista non foi un simple 
accidente. Saíu das realidades da posguerra, da materia 
en cuestión. O mesmo ocorre co novo cine espontáneo de 
Esfóllame a Margarida. En certo sentido, Alfred Leslie, Ro-
bert Frank e Jack Kerouac, o autor-narrador da curta, poñen 
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en escena a época na que viven da mesma maneira que o 
fixeron os profetas: a época expresa as súas verdades, os 
seus estilos, as súas mensaxes e as súas desesperacións a 
través dos seus membros máis sensibles, en xeral contra a 
súa propia conciencia. É por isto que considero Esfóllame a 
Margarida, con todas as consecuencias, a máis viva e ver-
dadeira das película.

SOBRE A SUPREMA MESTRÍA DE PETER KUBELKA
[Tirado de: MEKAS, Jonas: Diario de Cine, do 2013: pp. 303-
305].

A nosa viaxe a África (1966) (...) é a cinta máis rica, compacta, 
e articulada que vin xamais. Xa a vin catro veces, e fareino 
moitas veces máis. E canto máis o fago, máis cousas descu-
bro del. O filme de Kubelka é unha das poucas obras mestras 
do cine e un traballo de tal perfección ante o que debemos 
facer unha avaliación de todo o que sabemos de cine. O 
incrible don artístico deste home, a súa innata paciencia 
(empregou cinco anos para gravar unha película que ten 
doce minutos de duración), os seus métodos de aprendizaxe 
(memorizou dezaoito horas de cinta magnetofónica e tres 
horas de película, fotograma por fotograma), e a beleza da 
súa creación fai que o resto sexamos como afeccionados, ou 
quizais rapaces que xamais se separarán das súas emocións. 
Todo o cine é tan emocional. O cine de Kubelka é como un 
fragmento de cristal, ou algún outro obxecto da natureza: 
non parece producido polo home, podería con facilidade 
entenderse como un tesouro orgánico recollido da natureza.

Peter Kubelka: Cando escribas esta entrevista tes que dicir 
que o que digo non ten que ver coas miñas películas (...). A 
verdadeira declaración que lle fago ao mundo son as miñas 
películas.

Todo o demais é irrelevante.

Traballo para a xeración presente. Quero axudar ao crece-
mento da Humanidade, a que esta abandone a Idade de 
Pedra e se faga adulta. A idade que penso que ten agora a 
Humanidade é a dun neno moi pequeno. Por exemplo, só 
agora está aprendendo a articularse. En A nosa viaxe por 
África xogo coas emocións e intento liberalas, para que 
exista unha distancia entre o espectador e as súas propias 
emocións e sentimentos. Esta é unha das miñas tarefas prin-
cipais, crear unha distancia entre nos e a nosa existencia. 
Poño en movemento unha serie de mecanismos, e creo si-
multaneamente sentimentos cómicos e sentimentos tristes.

[Tradución dos diálogos de A nosa viaxe a África (Unsere 
Afrikareise) por Sabela Losada Barros].

«Entón, que é o que cazamos? Comecemos... un momento. 
Se o Gerd tan só disparase coma min... Xa nos estamos a 
lear... Ó día seguinte cazamos un xabarín africano. E que ca-
zamos onte? Que foi onte? Luns? Agora respecto o arbusto, 
abofé que si!»

(disparos)

(ruídos de animais)

(Musica de Tango)
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«Eu voto por marcharen (no coche). Si, imos! Oh Oh! Agora 
xa o sabemos. Posiblemente...»

(Música: One day he will come along, the man I love ...)

(ruídos de animais)

(risas)

«Hoxe non falo diso. Ben, Ven aquí e dáme o pau ese. Igual 
inda sae un tiro de aí.»

(Sons/Ruídos de auga)

«Non! Si. Non! Si. Iso é todo cousas de sorte. E nos que 
cambiamos de lugar o almacén. E toda a honra.. – Época. 
Época! Algo tes que respectar. Si? Algo hai que respectar. 
Nos respectámonos todos.»

(risas)

«Aquí algo non cadra.»

(risas)

«E van moi rápido. E un animal así, pódese estrangular, só 
coas mans»

(Música: E Austria sobre todo ...)

«Que era o outro que cacei? Un que?»

(risas de mulleres: Igual iso non vos interesa pero eu fun 
educada coma un rapaz)

«Así? Pero logo que é iso? Non. Non.»

(risas)

«Agora atende. Si si, a túa parte de león (xogo de palabras)... 
Que, a leoa?!»

(Música de guitarra)

«Ben, iso foi o luns e agora seguimos. O Martes. Que foi o 
que cazamos? E isto xa é o final. E agora, onde xa estivemos. 
Estivo ben. E isto lle interesa ás mulleres?»

(risas)

CARTA DE CAROLEE SCHNEEMANN A JONAS MEKAS
[Tirado de MILLETT, Kate: “Papers, 1912-2002”, Duke Uni-
versity Library, Caixa FL-6].

Estouche moi agradecida polos teus recentes comentarios 
sobre o meu traballo. Os teus comentarios sobre a tristeza e 
a vulnerabilidade física no meu último filme (e performance), 
en contrate coa túa lembranza da miña, antes idealizada, 
psique, sería unha aguda crítica dende o pasado ao presen-

te; e estas sombras do pasado poden escurecer partes da 
película actual.

A derradeira comida de Kitch -a película en Super 8 (...), é un 
proxecto en curso, baseado en dous anos de material. Están 
completas, actualmente, tres horas de son e vídeo, amén 
dunhas seis horas extra editándose; sendo o traballo final 
de arredor nove ou dez horas. Cada cinta “fala” coa outra.- É 
difícil caracterizar o filme por algunha desas cintas. Asumo 
que a cinta que máis che conmoveu foi a segunda -lamen-
tos/enfados. A primeira e sensual, con sons sutís arredor 
do diario espertar do gato - apenas audibles para nos. E a 
cinta número tres componse de silencios a partir dos cales 
aparecen, serenas e quixotescas, algunhas conversacións 
domésticas.

As túas notas permitíronme tamén reflexionar sobre os graos 
(unha escaleira: cada chanzo un grao) de apego entre eu e o 
traballo no que uso a miña vida persoal como fonte e recurso.
1. Grao de apego/desapego: Cando o público vexa o filme 
no presente, o tempo persoal pronto pasará a ser “o pasado” 
(pois completar unha película leva anos).
2. Os espectadores poden sentir a atmosfera psicolóxica 
do filme como “estar na miña vida” (cun final aberto, dende 
a súa percepción), pero eu terei cambiado, e traballado na 
película; conectándome así con outras áreas.
3. Gústame a familiaridade íntima do que experimento di-
rectamente: que a miña vida está dispoñible para ver, ex-
plorar. (E quizais, como unha muller excluída, e limitada 
polas restricións da estética masculina, teño que deberme 
a min mesma)
4. O proceso de filmarme a min mesma, editando, e máis 
misteriosas conspiracións, non pode ser imaxinado como a 
“vida real” -só como unha “vida de carrete”; filme, celuloide, 
capas de emulsión, pigmentación, a luz da proxección, a 
lente, a exposición... O que É apenas visible; o que é invisible, 
é claramente visible, o que debe ser claramente visible debe 
transformarse en visible.
5. Recoñézome a min mesma: Fago que o instante pase a 
ser atemporal; e a persoa concreta unha partícula de luz. 
6. Asumo como necesario que a enerxía me atrevese. Para 
o que sexa que “eu” existo/funciono, dependo de posibili-
dades máis alá da miña intención consciente (e cohibida).
7. Mentres editaba a película, non pensaba “aquí estou saíndo 
do soportal”, senón máis ben “segundo ela sae do soportal, 
tería que aumentar ou diminuír a iluminación?”
8. “Eu” pasei a ser “Ela”. “Nós” pasamos a ser “Eles”.
9. As diversas identificacións da película varían en relacións 
a condicionantes diversos.
10. “Istoria” persoal: vendo Fusíbeis, podería pensar tamén 
“aquí estamos” -entendendo así, que eles somos nos, nun 
tempo ou relato pasado que a película transmite de forma 
vivida e sen obstrucións ao noso presente.

Todo o cal lévame a reflexionar de forma intensa sobre min 
mesma. Sobre como focalizo no gato como medio de per-
cepción; a parella como núcleo do que se ve; e a oculta e 
persistente forza que é a gran influenza do como traballo; es-
tar famenta do traballo precedente doutras mulleres artistas.

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación eco-

nómica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

FEB 
2019
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6 DE FEBREIRO 
Sombras

(Shadows, John Cassavetes, 
EUA, 1958, 81′, VOSG) 

13 DE FEBREIRO 
Esfóllame a margarida

(Pull My Daisy, Robert Frank / Alfred Leslie, 
EUA, 1959, 30′, VOSG)

A nosa viaxe a África
(Unsere Afrikareise, Peter Kubelka,

 Austria, 1966, 13′, VO)
Fusíbeis (Fuses, Carolee Schneemann,

 EUA, 1967, 22′, VO)   

20 DE FEBREIRO 
El está en pé no deserto a contar os 

segundos da súa vida
(He Stands in the Desert Counting 

the Seconds of His Life, Jonas Mekas, 
EUA, 1986, 149′, VOSG) 

6 DE FEBREIRO 
Proxecto diario 365 

[do 14 ao 28 de febreiro]
(Day Project 365 [February 14th-

February 28th], Jonas Mekas, 
EUA, 2007, 96′, VOSG) 


