
[Filmoteca]
Sesión do 19 de setembro de 2016                                                                         N

A SEARA

FICHA TÉCNICA

A Seara. España, 2016. Cor, 82 min. Xénero: Documental | Dirección: Pepe
Coira | Guión:  Pepe Coira & gAU (Jorge Gómez, Alberte González, Manuel
López, Jorge Salvador) | Produción: Jesús Vecino (A Fonsagrada Producións)
| Fotografía: Jaime Pérez | Montaxe: Enrique Moro | Música: Eudemónicas

SINOPSE
a

Na Seara do Courel  houbo un pro-
xecto de rehabilitación para facer a
aldea  máis  atractiva  turisticamen-
te. Para levalo a cabo era impres-
cindible  a  complicidade  dos  veci-
ños.  Anos  despois,  os  arquitectos
rememoran  aquela  experiencia,  os
desexos  cumpridos  e  incumpridos,
os  acordos  e  desacordos,  as  difi-
cultades  e  logros  daquel  proceso
que os marcou e que marcou a vida
da Seara. 

NOTAS DE JAIME PÉREZ, DIREC-
TOR DE FOTOGRAFÍA

Cando  Jesús  Vecino  (A Fonsagrada
Producións)  me  chamou  para  este
traballo, a miña alegría foi dobre.
Por unha banda por traballar xunto
a Pepe Coira, e por outro, por facer
un documental  na Seara,  unha al-
dea preciosa na Serra do Courel, un
dos meus lugares favoritos da mon-
taña  galega.  Coñecía  moi  ben  a
contorna  da  Seara  de  facer  unha
chea  de  roteiros,  mesmo  quedara
durmir  varias  veces  alí  no  refuxio
de  ten  a  Federación  Galega  de
Montaña,  pero  era  alleo  a  todas
aquelas obras. No docu desde logo
non  só  se  fala  de  arquitectura,
fálase das persoas que participaron
en todo isto e de como lles afectou
a cada unha das partes: veciños, ar-
quitectos e autoridades. Creo que é
moi coral e honesto, no aspecto de
que  se  poñen  enriba  da  mesa  as
opinións  de  todo  o  mundo  e  pre-
séntase como estaba a aldea antes
e  durante  a  restauración,  e  como
está a día de hoxe.
a

A preprodución
Ao  falar  dun  feito  pasado,  as  en-
trevistas  teñen  moita  importancia
xa  que  son  en  boa  medida  os  ci-
mentos  da  montaxe.  Eu  estaba  a
pensar  en  facelas  cunha  formula-
ción visual estética, bonita pero es-
tándar. Pero Pepe pensaba en algo
diferente,  menos  artificioso,  un
plano  medio  longo  ou  americano,
no  que  a  contorna  xoga,  e  cunha
iluminación moi natural. Ensinoume
La vie moderne de Raymon Depar-
don, un documental exquisito sobre

un grupo de campesiños do sur de
Francia no que se ven este tipo de
entrevistas.  Nese  caso,  a  naturali-
dade que desprende o cadro débese
en boa medida a que Depardon con-
vivira con esa xente durante moito
tempo e iso nótase. Tamén nos ins-
piramos no fantástico plano inicial
dese filme para o comezo do noso
documental.  Trátase da chegada á
aldea por estrada a modo de plano
subxectivo. Depardon faino nun pla-
no secuencia, e nós facémolo nunha
secuencia  de  montaxe  con  varios
planos.
a

Pero o reto veu noutro tipo de en-
trevistas. Pepe pensara en momen-
tos nos que os personaxes non eran
entrevistados  directamente,  senón
que paseando pola aldea, comenta-
ban entre eles in situ como foron os
arranxos. Pola posible duración das
conversas (dunha hora para arriba)
a primeira opción foi  facelo a trí-
pode cambiando o tiro de cámara a
medida que se ían movendo, pero
descartámolo  porque  habería  que
cortalos cada pouco, co que se per-
dería toda a naturalidade, ademais
de que sería caótico. Propuxen fa-
celo en  steady, de xeito que esta-
rían  sempre  acompañados  movén-
dose libremente, podería virar con
eles, ver o que estaban a ver e que-
daría natural. A dificultade sería le-
var  a  steady durante tanto tempo
seguido.
a

Como  cámara,  estreei  a  Sony  FS7
de Filmax Galicia, e de equipo de
luz, como tiña que ser mínimo por
cuestións orzamentarias e de trans-
porte, levei unha TheLight Velvet 2
e un reflector Lastolite co seu so-
porte  de  trípode.  Cando  tes  que
traballar co mínimo, o mellor é que
sexa  o  máis  versatil  posible,  e  as
Velvet  ao ser  regulables  en inten-
sidade e cor adáptanse a calquera
situación.  Aínda  que  era  un  equi-
pamento de luz moi pequeno, real-
mente  foi  perfecto  para  o  docu-
mental,  suficiente  para  unhas  en-
trevistas nas que se pretendía a na-
turalidade, e ademais tamén axei-
tado para montar en casa dos per-
sonaxes sen que supoña un encordio
moi grande para eles.

A rodaxe
A gravación  repartiuse  nunhas  13
xornadas entre maio e novembro de
2015. A nivel de planos recurso, foi
abondo con esas xornadas xa que A
Seara é un sitio pequeno e fácil de
abarcar.  Puidemos  gravar  o  lugar
cos cambios propios das estacións,
e  non  é  que  iso  fose  esencial  na
historia, pero visualmente enrique-
ce moito.  De feito  hai  uns  planos
determinados  que  repetimos  a
medida que cambiaban as estacións
para  ter  o  mesmo cadro  e  ver  os
cambios  na  paisaxe.  Faltounos  a
neve, pero ese ano o frio atrasouse
moito e xa non nos pillou gravando.

Quizais una das cousas máis pecu-
liares  para  min  foron  eses  paseos
longos  en  steady seguindo  a  per-
sonaxes.  Fixemos dous bloques: un
con  todos  os  arquitectos  que  ini-
ciaron as obras, e outro entre Guiti
(arquitecto  xefe  de  obras)  e  Ca-
rrete  (o  dono  da  pensión).  A ver-
dade, agora non lembro canto bruto
fixemos  en  cada  bloque,  pero  foi
moito.  Gravei  centrándome  nos
personaxes en varias tomas de 15 a
20 minutos, e noutras xornadas fi-
xen os subxectivos (o que eles vían)
para montar. 
a

Xa desde o primeiro dia de rodaxe,
non tiñamos un plan diario de tra-
ballo pechado, manexabamos unha
especie de escaleta global de todo
o que había que facer pero as xor-
nadas  estaban  bastante  abertas  a
cambios. Tiñamos o equipo sempre
preparado polo que se nos puidese
presentar  diante,  e  de  feito  hai
moitas cousas que entraron na mon-
taxe final do docu que xurdiron de
súpeto: desde entrevistas,  como a
duns visitantes de Madrid que que-
rían comprar unha casa agora que a
aldea estaba tan bonita, ou a dun
mozo que se criara alí pero que ha-
bía 20 anos que non viña; até pla-
nos curiosos de vida cotiá, os ani-
mais  que  conviven  na  aldea  (que
por certo deron moito xogo). E des-
pois  momentos especiais  de luz: o
sol coándose entre as nubes debu-
xando manchas de luz na paisaxe.
En fin, unha chea de cousas para as
que había que estar sempre alerta.
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