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A ACADEMIA DAS MUSAS

FICHA TÉCNICA

La academia de las musas. España, 2015. Cor, 92 min. Xénero: Drama |
Dirección, guión, fotografía e montaxe: José Luis Guerín | Produción: Les
Films  de  Orfeo,  P.C.  Guerín  |  Intérpretes:  Raffaele  Pinto,  Emanuela
Forgetta, Rosa Delor Muns, Mireia Iniesta, Patricia Gil, Carolina Llacher, Juan
Rubiño, Giulia Fedrigo, Giovanni Masia, Gavino Arca
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a

Festival de Sevilla 2015
Mellor Película

SINOPSE
a

Cando regresa de dar unha das súas
clases, un profesor de filoloxía é in-
terrogado pola súa muller, que des-
confía do enfoque pedagóxico que, a
través  dunha "academia das  musas"
inspirada  en  referencias  clásicas,
pretende rexenerar o mundo a tra-
vés  da  poesía.  Este  controvertido
proxecto desata unha serie de situa-
cións  dominadas  pola  linguaxe  e  o
desexo.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xorde a idea deste filme?
Ao facer  Na cidade de Sylvia partín
dunha edición da vida nova de Dante
que foi traducida e editada por Ra-
ffaele Pinto; así é como nos coñece-
mos. Raffaele convidoume a experi-
mentar  cinematograficamente  nas
súas clases, co seu alumnado, a ver
se era quen de crear unha historia.
Alleo  a  calquera  interese  didáctico
ou divulgativo, sentinme atraido po-
los personaxes que ían despuntando.

Non existía un guión escrito entón?
Non, nin a idea da academia das mu-
sas. Todo xorde sobre a marcha e hai
moito de improvisación. Ao avanzar
a rodaxe é cando se centra o tema
na  academia  e  eu  vou  conducindo
aos actores cara ao obxectivo. É un
filme feito cunha liberdade absoluta;
tentar  planificalo  sería  imposible,
disparatado. Por iso non pedín finan-
ciamento alleo; se pensase no rende-
mento económico, faltaríame  cora-
xe para rodalo. 

O filme comeza como un documen-
tal, pero segundo avanza sitúase no
terreo  da  ficción.  Esta  evolución
estaba planificada?
Inicialmente nin sequera cría que es-
taba a facer unha película auténtica.
Pero ao avaliar o poder do material
na  sala  de  montaxe,  vou  tomando
conciencia da película que latexa e
penso na estrutura, con esa introdu-
ción  teórica  na  que  se  establecen

uns argumentos que logo imos des-
cubrir en escenas vividas: como se
fosen  os  exercicios  prácticos  da
teoría  das  clases.  A evolución  dos
acontecementos leva a esquecer o
punto de partida na clase, así que
pareceume  interesante  recuperalo
ao final, darlle esa estrutura cícli-
ca, como se todo fose unha expe-
riencia pedagóxica.

Que reto supuña dirixir a actores
non profesionais?
Isto creaba problemas, non na pelí-
cula, senón a nivel emocional para
eles.  Implicábanse  moito,  vivían  a
historia e ao cortar quedaban “to-
cados”, faltábanlles os recursos  pa-
ra separar persoa e personaxe. De-
cidín usar o primeiro plano para fa-
cilitar o seu traballo; podían esque-
cerse do seu corpo, porque a cáma-
ra  dirixíase  ao  rostro.  Tamén  hai
unha razón técnica niso: ao rodar a
película  eu  só,  sen  o  meu  equipo
habitual, iso dificultábame os enca-
dres e a luz. Reducindo a amplitude
da imaxe e centrándome nas caras
facilitaba o meu traballo.

Os  planos  en  negro  obedecen  a
eses problemas coa imaxe ou te-
ñen algún significado estético?
As dúas cousas. Mentres rodaba ás
veces  perdía  ou  se  desenfocaba  a
imaxe,  pero  a  palabra  era  a  ade-
cuada,  así  que  deixaba  a  pantalla
escura  para  que dominase  a  pala-
bra. Tampouco quería ocultar a pre-
cariedade industrial do filme e mos-
trar os meus recursos limitados.

Na película hai unha dualidade de
imaxes:  unhas  con  reflexo  e  ou-
tras nítidas e sen superficies inter-
medias.  Os  cristais  obedecen  ao
ámbito da intimidade e a súa au-
sencia ao espazo público?
A miña idea inicial foi esa. Os diá-
logos entre o matrimonio de Raffae-
le e Rosa rodábanse na súa casa, e
para darlles maior liberdade decidín
rodar desde fóra, deixando un mi-
crófono  que  captase  a  conversa.
Traballando  así  reparei  en  que  as
imaxes se superpuñan co reflexo do
que pasaba fóra, e a idea inicial de
dar intimidade aos actores foi dan-
do paso segundo gañaban confianza

á pulsión estética. Cos reflexos creo
o espazo e sitúo ao espectador. 

Seica o filme é unha procura a tra-
vés da palabra de conceptos como
a beleza e o erotismo. Para voste-
de, cal  é esa procura a través do
cinema?
É a miña forma de relacionarme co
mundo. De película en película loitei
máis para pactar co mundo e apren-
der del. É dicir, que fronte á idea de
cineasta que fai  unha película para
ilustrar  unha  tese,  eu  procedo  da
forma inversa: eu fago unha película
para descubrirme algo a min mesmo,
como espectador,  e aos demais es-
pectadores.  Non  se  onde me vai  a
levar a experiencia. Teño que facer
a película para poder sabelo. 

Ten a mesma necesidade de sedu-
ción a través do discurso que o seu
protagonista?
Calquera creador desexa seducir co
seu discurso. O espectador convérte-
se no estudante que escoita. No fil-
me o profesor vampiriza ás alumnas
e logo é  vampirizado por elas.  Hai
unha transacción de poder entre un
e outras. A min gústame pensar que
esa transacción tamén existe entre o
espectador e o meu traballo, a par-
tir do que se ve en pantalla.

Teme  algunha  interpretación  que
tache de machista á película?
Espero que non, pero a interpreta-
ción do espectador hai que respecta-
la. En todo caso espero que non se
confunda a obra co autor. O cineasta
non falou, filmou. Cada un dos per-
sonaxes  expresa as  súas  opinións  e
queda retratado, pero quero engadir
que no filme non hai musas pasivas,
son mulleres de carne e óso que non
se deixan manipular. O profesor non
é o director; pode terminar resultan-
do patético, pero no meu cine non
quero  ser  moralista,  non  xulgo aos
personaxes.

Cre que para o público queda claro
o que está a ver?
Está moi ben que non sexa moi claro
para o público, non cre? É dicir, que
non teña esa confianza no estatuto
da imaxe, esa convicción do que ve,
que teña que reformulalo. 
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