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SINOPSE / SYNOPSIS

Nocturno: un Poema de Mar en Puerto. Barco de 
pesca: Ilha Brava, Porto de Montevideu, 5 dias. Um 
marinheiro lida com uma luta emocional e física que 
se manifestou nas longas horas mortas atracado no 
porto. A náusea surge do seu desejo por uma casa 
sonhada que não consegue alcançar. Só pode esperar 
que o mar volte a chamá-lo para os abismos negros e 
bravos do Atlântico Sul.

Produção ⁄ Production: A Cuarta Parede Films
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 39.030,60€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 22.948,02€

Nocturne: a Poem of the Sea in Port. Fishing vessel: 
Ilha Brava, Port of Montevideo, 5 days. A sailor deals 
with an emotional and physical struggle manifested 
during his long dead hours docked at port. Nausea 
emerges from his desire of a dreamt home that he 
cannot grasp. He can only wait for the sea to call upon 
him again into the rough and dark abyses of the South 
Atlantic Ocean.

NOCTURNO: UN POEMA DE MAR EN PUERTO 
NOCTURNE: A POEM OF THE SEA IN PORT
Álvaro F. Pulpeiro, Espanha, Colômbia ⁄ Spain, Colombia

This feature length film operates on two intersecting 
levels, both trying to offer a conversation between 
the routine and intimacies of the sailors and a poetic 
reflection of the notion of an idealized home. This 
creates the poisonous sensation of not having where 
to go back after years of absence from a place where 
nothing will be found as it was left. Those two levels 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Esta longa metragem opera em dois níveis que se 
intersectam, ambos procurando propor um diálogo 
entre as rotinas e as intimidades dos marinheiros, e 
uma reflexão poética sobre a ideia idealizada do lar. 
Tal provoca a sensação perniciosa de não se ter para 
onde voltar após tantos anos de ausência de um lugar 
onde nada estará como estava quando se partiu. Este 
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Álvaro F.Pulpeiro 
É um realizador espanhol. Formou-se na Architectural 
Association School of Architecture, em Londres, em 2015, 
onde também trabalhou em vários projectos em conjunto com 
artistas da Fundação Luma, em Arles, fazendo parte do 89+, 
um colectivo curado por Hans Ulrich Orbist. Outros trabalhos 
incluem Sol Mihi Semper Lucet, uma curta-metragem filma no 
Texas ocidental em 2014.

Is a Spanish filmmaker. Graduated from the Architectural 
Association School of Architecture in London in 2015 where he 
also worked on diverse projects together with artists at the LUMA 
Foundation in Arles and formed part of 89+, a collective curated 
by Hans Ulrich Orbist. Other works include ‘Sol Mihi Semper 
Lucet’ a short film shot in West Texas during 2014.

Victor Paz Morandeira / A Cuarta Parede Films
É jornalista de cinema e programador. Fundador e editor da 
www.acuartaparede.com, encarregado do departamento de 
comunicação do Play-Doc, fundador da Semana da Crítica 
no Festival Internacional de Cinema Gijon. Programada, dá 
palestras, modera painéis e colabora nos departamentos de 
imprensa de muitos outros festivais. É colaborador frequente da 
Rádio Nacional de Espanha.

Is a film journalist and programmer. Founder and editor of www.
acuartaparede.com, in charge of the communication department 
at Play-Doc, founder of Critics Week at the Gijon International 
Film Festival, programmed, given lectures, moderated panels or 
collaborated in the press departments many other festivals, and 
frequent collaborator at the Spanish National Radio.

Contactos / Contacts:
victorpazmorandeira@gmail.com; +34 686876029 /  
+34 604001684; Espanha / Spain

REALIZADOR / DIRECTOR PRODUÇÃO / PRODUCTION

dois níveis podem classificar-se como Documentário 
e Poesia Visual, uma ligação heterodoxa que funciona 
seguindo o exemplo de narrativas como Os Lusíadas, 
de Luís Vaz de Camões, poeta do Século XVI, grande 
parte da prosa de Joseph Conrad e a ideia, tanto na 
música como na poesia, do noturno. Se este filme tem 
um género, esse é o noturno.
Nocturne: a Poem of the Sea in Port procura dar a 
conhecer as vidas destes homens. São sombras que 
se sentem desorientadas mal tocam no porto, onde 
passam os dias a limpar e a verificar as actualizações 
no Facebook, comunicando uns com os outros nas 
poucas palavras que sabem murmurar em espanhol 
ou numa mistura de outras línguas. Entretanto 
a náusea que estes homens escondem nas suas 
retóricas bem construídas é exposta através de 
uma figura poética que representa um marinheiro 
numa espera eterna no famoso Hotel Libertador. Ali, 
ele entra em conflito com a distância que o mantém 
afastado, a impossibilidade de voltar e a tomada 
de consciência de não pertencer a nenhum lugar 
nem a ninguém. Tal como Telemaco para Ulisses, os 
nossos pescadores aguardam um fantasma que vive 
dentro deles e que faz parte deles, uma sombra que 
se estende à toa e que anseia tocar a âncora que irá 
sobreviver as suas tragédias e reconciliar a longa 
distância que os mantém em vigília.
Uma criança. Um futuro.

can be classified as Documentary and Visual Poetry, an 
unorthodox coupling that works following the example 
of narratives like Os Lusíadas by XVIth century 
poet Luís Vaz de Camões, most of Joseph Conrad’s 
prose and the idea, both in music and poetry, of the 
nocturne. If this film has a genre, this is the nocturne.
‘Nocturne: a Poem of the Sea in Port’ aims to shed 
some light on the lives of these men. They are shadows 
that feel disoriented once they touch port, where they 
spend their days cleaning and checking out facebook 
updates, communicating with one another in the few 
words they can mumble in Spanish or in a mix of other 
languages. Meanwhile the nausea that these men hide 
behind their well-constructed rhetoric is exposed 
through a poetic figure that represents a sailor in an 
eternal wait inside the notorious Hotel Libertador. 
There, he enters in conflict with the distance that 
keeps him away, the impossibility of coming back and 
the nihilistic realisation of not belonging anywhere or 
to anyone.
Just like Telemachus was for Ulysses, our fishermen 
wait for a ghost that lives within and is part of them, 
a shadow aimlessly stretching many miles longing to 
touch the anchor that will outlive their tragedy and 
reconcile with the long distance keeping them in vigil.
A child. A future.


