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Heddy Honigmann filmou catro documentais na Amé-
rica: Metal e melancolía (1993), O Amor Natural (1996), 
Dáme a man (2004) e O esquecemento (2008). Ela, 
descendente de emigrantes xudeus polacos, naceu en 
Lima, no Perú, e viviu na Holanda nas últimas décadas, 
nas que comezou a traballar no eido do documental, 
polo que a súa ollada sobre a cultura latinoamericana 
é unha ollada construída dende fóra: os seus docu-
mentais retratan a cidadáns peruanos, cubanos e 
brasileiros no proceso da experiencia concreta da súa 
relación cun lugar familiar físico e simbólico. A arte de 
Honigmann reside, ante todo, na súa capacidade de 
integración nos universos que filma, de xeito que estes 
se expoñen con naturalidade na súa xenerosidade e 
resistencia. Velaí a esencia que fai do seu traballo un 
cinema único e inmediatamente identificábel.
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Metal e melancolía

(Metaal en melancholie, Heddy Honigmann, 
Países Baixos, 1994, 80’, VO)
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De entre tódolos documentais da realizadora, estes 
catro semellan cristalizar un xogo de forzas peculiar: 
son filmes que reelaboran os espazos públicos e priva-
dos das grandes cidades a través da palabra e do corpo 
dos personaxes. Por iso, cando se ve un documental de 
Honigmann, é inevitábel que certos personaxes fiquen 
na memoria e no pensamento do público: quer polo 
seu discurso, polo seu estilo ou por unha reacción ou 
un silencio determinado, sempre hai personaxes ines-
quecíbeis nos seus filmes. Porén, detrás desta dimen-
sión dramática, atópase unha noción de espazo total, 
no sentido físico e simbólico; un espazo delimitado e 
infinito, articulado e todopoderoso.

O espazo, nestes catro filmes, integra aos personaxes 
e estes, entre todos, suxiren e crean tempos diferen-
tes. A cultura latinoamericana fai que esta relación de 
forzas sexa máis específica, que se revele de forma ex-
presiva e aberta de xeito natural dentro deste universo 
cinematográfico. Aquí, os personaxes conseguen falar 
sen pudor nin reservas; rin, choran, bailan e cantan, 
ten un aquel que fai que a súa relación co espazo sexa 
única. Metal e melancolía, O Amor Natural, Dáme a man 
e O esquecemento desenvolven así un orixinal periplo 
urbano que di tanto das cidades que retrata e dos seus 
habitantes como do propio cinema.

O Ar Dentro de Campo

Realizados con quince anos de diferenza, Metal e me-
lancolía e O esquecemento céntranse nas vidas dos 
habitantes e traballadores de Lima, malia que o seu 
punto de partida temático sexa diferente. Estes dous 
filmes compoñen un díptico lóxico e natural na obra 
documental desta cineasta polo xeito no que Honig-
mann filma a súa cidade: as súas perspectivas son 
distintas, mais a proximidade afectiva cos personaxes 
é a mesma – personaxes fermosos (na súa frontalidade, 
naturalidade, sensibilidade e afectividade) cun discur-
so capaz de conmover sempre ao público. O primeiro 
filme está dedicado enteiramente aos taxis e taxistas 
da cidade, mentres que o segundo ten unha estrutura 
narrativa menos estábel, cun ritmo propio, onde se in-
tegran puntualmente as imaxes das tomas de posesión 
dos últimos presidentes peruanos. Ambos documen-
tais comparten, iso si, unha certa liberdade formal e 
poética que a bola de cristal sostida polo equilibrista 
d’O esquecemento condensa e proba. O Amor Natural, 
pola súa banda, filma persoas máis vellas, brasileiros, 
que len poemas eróticos de Drummond de Andrade; 
mentres que Dáme a man retrata a comunidade de 
emigrantes cubanos en Nova York e Nova Jersey, para 
os que a rumba semella rexenerar ou redimir a vida 
enteira.

Lima no primeiro e no último filme, Rio de Janeiro no 
segundo e Nova Jersey no terceiro; tres intensos espa-
zos urbanos polos que a realizadora camiña, espreita e 
escava. Os seus itinerarios deseñan unha liña xeográ-
fica, física, que o público nunca chega a percibir. Esta 
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liña, dalgún xeito, avanza ao seu aire, xa que a cámara 
de Honigmann móvese moito en coche, para en bares 
e tendas, entra nas casas. Inspirada polos personaxes, 
polas persoas que filma e escoita, a cineasta vai canda 
elas até onde sexa posíbel, provocándoas na palabra e 
insistindo no silencio. 

Os personaxes, sen dúbida, están no centro do cine-
ma de Heddy Honigmann – a cineasta afirma soñalos 
nun primeiro momento, para despois encontralos no 
real e revelalos no cinema. O público, no entanto, non 
precisa sabelo, porque xa o sabía, xa o presentía. Por 
exemplo, en Metal e melancolía, o primeiro documental 
da realizadora, hai un xesto-homenaxe simple que con-
firma esta centralidade: momentos antes dos títulos 
de crédito finais, existe unha secuencia de retratos dos 
taxistas, que, como nunha fotografía, xorden de pé, 
canda o seu automóbil, sorrindo ou ollando a cámara, 
que os fixa durante longos segundos. Heroicizados sen 
pudor pola montaxe, o público tamén se inclúe na reve-
rencia, xa que nese momento xa coñece as dramáticas 
historias de vida de cada un: a partir de cada conversa 
informal, de cada confesión brutal, cada personaxe 
vai creando un autorretrato de si mesmo e unha certa 
noción do espazo que ocupa, tanto neste como nos 
restantes documentais comentados neste texto.

As imaxes ilustran a conexión física e simbólica dos 
personaxes co lugar ao que pertencen, de aí que os 
planos abertos xurdan con tanta frecuencia neste 
universo. Cando un par de amigos, sentados nunha 
terraza, acepta ler o poema de Drummond, a cámara 
móvese para filmalos no espazo específico da rúa, que 
pertence á situación, sen alterar a composición do pla-
no durante a lectura e a conversa que lle segue. Noutro 
momento d’O Amor Natural, cando a muller que criou 
dezaoito cativos ten saudades do pasado e chora, o 
ollo da cámara non invade o seu espazo. Esta cuestión 
é bastante importante sen que o pareza, porque Ho-
nigmann é capaz de integrar nos seus documentais 
conversas e espazos nos que recoñece un determinado 
valor intrínseco no que reside, case sempre, un inten-
so poder dramático. Trátase, no fondo, de recoñecer 
a materia melodramática. Os primeiros planos tamén 
están presentes nestes filmes, por suposto, sen chegar 
nunca a encerrar aos personaxes no interior do cadro: 
o ‘ar’ que fica entre quen fala e mailos límites físicos da 
imaxe non só contextualiza a estas persoas, senón que 
as mitifica sen condescendencia. Así, por non ceder 
con facilidade ao zoom in (cousa que só acontece unha 
vez, n’O esquecemento), a intensidade dramática da 
palabra, das pausas e da expresión facial destas perso-
naxes non se perde nin se dilúe no rexistro. 

Sinfonías Urbanas

Os personaxes encóntranse no centro das imaxes, mais 
a ollada dos espectadores tamén pode esvarar cara o 
fondo, cara outra dimensión contextual, xeográfica, 
arquitectónica e sociolóxica que se pode recoñecer no 
espazo que o ar detén na composición dos planos. De 
cada personaxe xorde un segmento e de cada segmen-
to xorde unha estrutura cun ritmo propio, filme a filme, 
caso a caso. Sempre hai un punto de partida obxectivo, 
un tema: os taxistas de Lima, a sexualidade dos máis 
vellos no Rio, os emigrantes cubanos de Nova Jersey 
e, de novo, o pobo de Lima. Dado que os filmes de Ho-
nigmann parten dos personaxes e das conversas que 
a cineasta ten con eles, esa liña física deseñada polo 
percorrido da cámara xorde desconstruída, fragmen-
tada. Por iso non hai unha noción xeográfica precisa, 
nin sequera cando aparecen referencias populares in-
confundíbeis, como o Cristo Redentor do Río n’O Amor 
Natural ou o skyline de Manhattan en Dáme a man, sen 
que iso impida á realizadora delimitar virtualmente as 
cidades que retrata. Honigmann non filma o exterior 
das cidades, senón que mergulla ao público dentro do 
seu territorio, para xa non saír del. Non interesa amosar 
a extensión de cada lugar, as súas dimensións, a súa 
organización interna. Cáptase, iso si, a dinámica inter-
na destes espazos urbanos, que, acompasada e inin-
terrompida, suxire un movemento circular autónomo. 
De aí que xorda, virtualmente, unha delimitación de 
cada cidade en cada un destes filmes. Neles, o campo 
está lonxe, o pasado distante; o presente é duro, sen 
moito lugar para a autocomplacencia. Deste xeito, 
Heddy Honigmann edifica as súas peculiares sinfonías 
urbanas: traballando a partir da esfera dos personaxes, 
construíndo o espazo cinematográfico en función de-
les e integrando constantemente os espazos públicos 
dentro do campo visual.

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica 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€
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6 DE NOVEMBRO 
Punto de fuga

(Vanishing Point, Richard C. Sarafian, 
1971, EUA, 99’, VOSG).

13 DE NOVEMBRO
Motormanía

(Motor Mania, Jack Kinney, 
EUA, 1950, 7’, VOSG)

Christine
(Christine, John Carpenter, 

EUA, 1983, 110’, VOSG)

20 DE NOVEMBRO
Metal e melancolía

(Metaal en melancholie, Heddy 
Honigmann, 

Países Baixos, 1994, 80’, VO)

27 DE NOVEMBRO
Os tres cuartos da vida

(Les trois-quarts de la vie, Grupo 
Medvedkine de Sochaux, 

Francia, 1971, 18’, VOSG)
Co sangue dos outros

(Avec le sang des autres, 
Bruno Muel, 

Francia, 1975, 52’, VOSG))


