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ARRAIANOS

FICHA TÉCNICA

Arraianos. España,  2012.  Cor,  70  min.  Xénero:  Drama  experimental  | 
Dirección: Eloy  Enciso |  Guión:  José  Manuel  Sande,  Eloy  Enciso  | 
Produción: Eloy  Enciso,  Carlos  Esbert  (Artika  Films,  Zeitun  Films) | 
Fotografía:  Mauro Herce |  Montaxe: Manuel Muñoz  |  Intérpretes:  Aurora 
Salgado, Antonio Ferreira, Eulalia González, Celsa Araujo
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a

Crónica  dunha  aldea  perdida  nas 
montañas da fronteira entre Galicia 
e Portugal, unha comunidade rural 
que  se  resiste  a  desaparecer.  Os 
momentos de ficción coexisten coa 
vida  diaria  dos  veciños  que,  sor-
prendentemente, interpretan diálo-
gos  da obra existencialista  O bos-
que do  escritor  Marinhas  do  Val. 
Mentres  se  confunden  realidade, 
mitos e soños, aparece un estraño 
que anuncia unha profecía.

NOTAS DO DIRECTOR

Pensando en como combinar na pe-
lícula a trama da obra O bosque co 
rexistro do cotián, lin nos diarios de 
Vertov unha reflexión sobre a natu-
reza da imaxe que acabou por ser 
importante para o proceso de crea-
ción  da  película:  “se  filmas  unha 
mazá real e unha falsa de modo que 
non  poidas  diferencialas,  iso  non 
significa que saibas filmar. Significa 
de  feito  o  contrario.  Deberiamos 
filmar a mazá real de tal forma que 
non  sexa  posible  ningunha  imita-
ción”.  No  canto  de  traballar  na 
fronteira de xéneros cunha soa lin-
guaxe  híbrida,  decidín  explorar 
dúas  linguaxes  aparentemente  an-
tagonistas  que  non  tivesen  outra 
alternativa que coexistir e crear un 
diálogo entre eles, como o home e 
os animais ou a realidade e os soños 
fan.
Neste sentido, a identidade xeográ-
fica á que fai referencia o título (os 
arraianos,  habitantes  da  fronteira 
galaico-portuguesa)  é  un  pretexto 
para  facer  un filme fronteirizo  no 
sentido  da  dualidade  entre  rea-
lidade e imaxinación: o que se im-
prime na memoria como unha mes-
tura  de  realidade  e  a  construción 
mítica desa realidade.
Existía tamén o desexo e o reto do 
traballo co idioma, poder retratalo 
non tanto como vehículo de mensa-
xe senón ante todo como expresión

plástica e musical. Elixiuse  O Bos-
que como o texto para traballar es-
te aspecto porque me pareceu que 
o autor se achega a esa idea que 
defendía Straub: “facer que as pe-
dras sexan como palabras e as pala-
bras como pedras”. Por ese desexo 
e polo de retratar certa esencia do 
lugar,  quixen traballar  con actores 
non  profesionais  nun  rexistro  non 
naturalista. Explorar eses pequenos 
xestos,  sutís  movementos  ou  xiros 
da voz que mostran quen é, a pesar 
de todo, a persoa que encarna ao 
personaxe; é dicir, ese substrato ou 
esencia documental (e plástica) que 
sobresae e  brilla,  precisamente,  a 
partir dun dispositivo de ficción.
En  Arraianos,  o  conflito  dos  per-
sonaxes ou o contexto histórico no 
que ocorre o filme está exposto de 
forma aberta. Esta decisión xera ás 
veces  debates  con  amigos  ou  es-
pectadores acerca de por que non 
mostrar  claramente en que tempo 
ocorre, cal é “o tema principal” ou 
que conclusión debemos extraer do 
filme. Traballar deste xeito non se 
debe a unha vontade intelectual ou 
de abstracción, senón a querer pro-
por ao espectador unha relación en 
primeiro lugar sensible coas imaxes 
e o son. Trasladarlle tamén parte da 
responsabilidade  (o  privilexio  en 
realidade) de decidir o sentido da 
procura e loita dos personaxes, do 
filme no seu conxunto. Que se pro-
duza  un  diálogo  coa  memoria,  na 
cal  existen  conflitos,  incongruen-
cias e significados abertos que cam-
bian no tempo. A intención última é 
tentar  non embalsamar as imaxes, 
que sexan porosas para que conti-
núen estando vivas unha vez termi-
nou o filme.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O filme realizouse en catro anos. 
Foi unha rodaxe complicada?
Foi, pero o prazo tan dilatado dé-
bese  a  outros  motivos.  Houbo  un 
traballo de investigación previo dun 
ano, ao que se sumou outro ano de 
traballo co texto antes de rodar, de 
memorización e preparación cos ac-
tores.  Doutra banda, neste tipo de

producións independentes con pro-
cesos  longos  tes  que  facer  “pau-
sas”, deixar a película por semanas, 
ás veces meses, para atender traba-
llos que permitan subsistir.

Que importancia lle  dá á  monta-
xe? Durante todo o tempo da pro-
dución realizou versións distintas?
Toda. É o momento onde, para ben 
e para mal, vese como se materia-
lizaron  as  ideas,  desexos  e  inten-
cións formais iniciais. A montaxe é 
o paulatino proceso de descubrir (e 
aceptar)  a  película  posible,  penso 
que mellor que a prevista se un es-
tá disposto a escoitar. No meu caso 
adoita haber moitísimas montaxes, 
paulatinas renuncias e achegamen-
tos á forma final, a saber aceptar e 
amar non só o que a película é, se-
nón tamén o que non é.

Chama a atención o coidado trata-
mento da imaxe.
Case toda  a  película  filmouse  con 
luz natural, é sobre todo un traba-
llo baseado na observación e apro-
veitamento de escenarios naturais. 
É moi importante para min e para 
Mauro Herce o traballo do encadre, 
da luz  e  da relación figura-fondo, 
tentando  facelo  en  equilibrio  coa 
contorna. Dedicamos bastante tem-
po  a  percorrer  a  zona,  buscar  os 
rostros,  lugares  e  momentos  que 
nos inspiran e de forma natural te-
ñen ese potencial icónico e simbó-
lico  que  toda  persoa  que  traballe 
coa imaxe busca.

O son xoga un papel fundamental 
na película...
Si, inevitablemente. O son é o 50% 
dun filme. Traballamos a banda so-
nora coa intención de, a partir sem-
pre de elementos naturais,  expan-
dir esa noción de realidade. Ampliar 
xunto coa memoria sensitiva do es-
pectador  o  mundo  factual,  o  dos 
obxectos, os xestos e o traballo. En 
certas  pasaxes  do filme o son ten 
sen ningunha dúbida o  protagonis-
mo da película. Esta forma de tra-
ballo  é  pouco  habitual  no  cinema 
convencional, onde o son adoita xo-
gar  un  papel  moi  pobre,  de  ilus-
tración redundante da imaxe.
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