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“Unha das poucas palabras que 
se repiten na Esmorga é ‘casa”. Po-
deríamos dicir que Blanco Amor é 
a busca da casa perdida -dixo on-
te no Club FARO Manuel Forcade-
la, profesor de Filoloxía Galega-. Pa-
ra min,  a alegoría da ruína de Ga-
licia e da súa derrota como proxec-
to nacional é a clave da imaxe dia-
lectica benjaminiana en que se 
converte o filme e a raíz da com-
pensación imaxinaria que lle ofre-
ce ao espectador, e unha máis das 
razóns, unida claro está a súa im-
pecable factura como artefacto ci-
nematográfico, ao seu enorme éxi-
to”.  

“A Esmorga, diálogo entre cine-
ma e literatura” foi o título da me-
sa redonda que reuniu onte no 
Club FARO ao director da pelícu-
la, Ignacio Vilar, a Antonio Durán 
“Morris”, premio Mestre Mateo 2015 
por ‘A esmorga’ e ao mesmo Ma-
nuel Forcadela, escritor, profesor e 
investigador da UVIGO. “As miñas 
pesquisas céntranse, desde hai 
máis de trinta anos, en temas vin-
culados coa literatura galega con-
temporánea”, dixo.O seu análise de 
Blanco Amor, a sua obra e a súa 
conversión nesta película de Igna-
cio Vilar foi o eixo da mesa redon-
da, na que afirmou que “A esmor-
ga” está a revolucionar o cine gale-
go e de todo o estado e está a supor 
un salto cualitativo na Historia do 
Cinema Galego”. 

Falou Ignacio Vilar, que afirmou 
que B.A. logrou coa Esmorga esa 
obra clásica que transcende ao 
tempo e funciona coma un espe-
llo no que nos sentimos todos re-
flectidos”. Morris, na súa interven-
ción, dixo que apelícula resultou 
coma unha viaxe ao interior dos 
tres personaxes, polos seus xestos, 
as súas miradas... unha especie de 
vomitorio dun texto que parecía 
saír dunha rabia interna. Ignacio 
capitaneou un equipo que traba-
llaba a peito descuberto, no só os 
actores senón o director de fotogra-
fía, o operador da steady-cam... ”” 

En estado de arrebato 
“A miña análise, a día de hoxe, 

d’A Esmorga -dixo Forcadela na in-
tervención súa máis longa- non é 
tanto froito da teoría da psicanáli-
se, da que tomarei algúns concep-
tos e ideas, como dunha estratexia 
combinada que parte da narrato-
loxía, a semiótica, a análise do dis-
curso e a crítica da ideoloxía...  A 
Esmorga foi escrita, segundo con-
fesa o seu autor, en tres fins de se-
mana consecutivas entre maio e 
xuño de 1956, en estado de arreba-
to, de rapto á maneira romántica. 
Nese momento EBA levaba máis 

de vinte anos no exilio. A súa vida 
profesional, como xornalista e co-
mo escritor e profesor, desenvolvía-
se en castellán, , aínda que fose moi 
forte o vínculo 
que o seguía 
unindo a toda a 
diáspora galega. 
E  estaba nese 
momento en 
análise, por pro-
pia vontade, 
máis por curiosi-
dade intelectual 
que necesidade”.  

Para Forcadela, unha das pecu-
liaridades estilísticas da obra de 
EBA é a alta porcentaxe de orixi-

nalidade léxica, isto é, a escasa re-
petición de palabras.  “Un cómpu-
to informatizado revélanos que es-
ta norma ten varias excepcións: a 

máis salientable 
a palabra casa. 
Unha casa que 
está en aberta 
contradición 
coa chuvia. Velaí 
o ‘heimlich’ e o 
‘umheimlich’ de 
Freud. O propio 
da casa, o fami-

liar, o amable, o íntimo, e o foráneo, 
o non familiar, o ominoso, o estra-
ño.  Será pois esta entrada do estra-
ño no familiar, da chuvia no inte-

rior da casa, a que dea un sentido 
profundo ao discurso dos persona-
xes, non só discurso de palabras se-
nón tamén de comportamentos e 
desexos”. 

Ese cadro familiar presente na 
obra de B.A. , según Forcadela  se 
reflicte na película en aspectos co-
mo a maternidade maltratada (a 
muller de Cibrán, ex prostituta, So-
corritos, que busca homes que lle 
fagan un fillo; a boneca do  pazo); 
o pai violento, bebedor e, sobre to-
do, melancólico (o Bocas); a ho-
mosexualida (manifesta en Milho-
mes); e o que Cibrán denomina 
‘pensamento’, que non é outra 
couusa que a epilepsia”.   

¿Porqué esa busca da casa per-
dida que se repite na novela e se 
transmite na película? Según For-
cadela “hai varias interpretacións  
desde a literatura: unha principal é  
crise agraria finisecular no ronsel 
da caída do Antigo Réxime, derru-
bado coa  súa alianza, entre Igrexa, 
Fidalguía e Campesiñado; xunto á 
busca da casa estaría a melancolía 
de París, cos pequenos cabarets 
provincianos,como símbolo que 
unifica a mesma, pero tamén  ese 
pazo das bonecas rotas e os fidal-
gos embriagados que, lido en cla-
ve de Jameson, non sería máis que 
a alegoría da ruína de Galicia e a  
derrota como proxecto nacional”.

Durán: “A rodaxe foi 
un vomitorio dun 
texto que saía da 
rabia do autor”

Forcadela: “ ‘A Esmorga’ está a revolucionar 
o cine galego coa súa impecable factura” 
“Blanco Amor logrou coa novela esa obra clásica que transcende ao tempo e funciona 
coma un espello no que nos sentimos todos reflectidos”, di o director, Ignacio Vilar

Morris: “Estiven a 
piques de deixar 

a película” 
“Non é só a interpretación 

de cada actor senón a relación 
entre eles que traballamos moi-
to. -explicou odirector, Ignacio 
Vilar-. Pechámonos 15 días en 
una residencia alonxada da ci-
vilización, traballamos 12 horas 
cada día co guión e coa nove-
la cada personaxe e despois a 
relación entre eles.. A miña es-
tratexiacomo director, tanto co 
equipo artístico como  técnico, 
era a de lograr que cada un de-
les asumise o seu papel e que 
tivera a súa parcela de creativi-
dade dentro dunha liña marca-
da. Fumos facendo ou refacen-
do o guión tamén na mesma ro-
daxe,  e iso é moi difícil de con-
seguir”..  

Vilar non só falou do psicoa-
nálise personal a que lle obli-
gou a relectura da novela se-
nón da espiral, unha das claves 
simbolóxicas da que partíu. “A 
película comenza cunha imaxe 
románica e un campo cheo de 
petroglifos en espiral; os gale-
gos vivimos metidos dentro 
dunha  espiral y non temos saí-
do dela“. 

“Eu lin A Esmorga de rapaz, 
no instituto, -dixo Morris-  pero 
cando volvín a lela para facer a 
película, fiquei impresionado 
pola profundidade psicolóxica 
dos personaxes. Na rodaxe dis-
cutimos, r-imos e nos desespe-
ramos ata o punto de que esti-
ve a piques de deixar o meu pa-
pel pola complexidade, porque 
era unha película moi difícil e 
dura, con tres personaxes sin 
pasado nin futuro, nunha es-
morga.  E só os galegos sabe-
mos o que significa a esmorga, 
un esmorgante, que afora en-
tenden como unha parranda. 
Unha parranda sí, pero moito 
máis”. 

”Dí Morris que “hai ai amor, 
odio, u certo fatalismo propio 
da terra... E non se podía inter-
pretar arquetipos nos persona-
xes, como el marica en Milho-
mes porque así o deixou escri-
to o autor”.

Antonio Durán “Morris”, Ignacio Vilar e Manuel Forcadela, de esquerda a dereita.  // Marta G. Brea

O público encheu o auditorio vigués do Areal para escoitar falar de “A Esmorga”.  // Marta G. Brea
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