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HOAX_CANULAR (15 de maio)

FICHA TÉCNICA

Hoax_Canular. Canadá,  2013. Cor, 95 min. Xénero: Documental experimen-
tal | Dirección, guión, fotografía e montaxe:  Dominic Gagnon | Produción:
Film 900 

OF THE NORTH (29 de maio)

FICHA TÉCNICA

Of the North.  Canadá, 2015. Cor, 74 min. Xénero: Documental experimental
|  Dirección,  guión, fotografía  e montaxe:  Dominic Gagnon | Produción:
Film 900 

SINOPSE DE HOAX_CANULAR
a

Hoax_Canular é unha película basea-
da en mentiras, a maior delas a de
que o mundo acabaría o 21 de de-
cembro  de  2012.  Os  adolescentes
que  aquí  aparecen  vencen  os  seus
medos inventando ameazas  e desa-
tando rumores sobre o fin do mundo
coas súas webcams. Realizada a par-
tir de máis de 70 horas de vídeos su-
bidos a Youtube nunha soa noite, a
véspera  da  gran  Apocalipse,  Hoax_
Canular é  unha  profunda  reflexión
sobre como os máis novos fan súa a
angustia xerada polos medios. 

SINOPSE DE OF THE NORTH
a

Gagnon xunta case 500 horas de ví-
deos publicados en Youtube por cen-
tos de cineastas afeccionados inuit,
dándolles  coherencia  e  creando  un
anti-exótico e rítmico “Kino-Eye ver-
toviano", que inclúe escenas de ca-
za, bebedeiras, plataformas petrolí-
feras,  porno, carreiras e osos pola-
res. Unha desenfreada e vulgar acul-
turación revélase así nesta festa au-
diovisual, co son do idioma dos inuit
de fondo, desmontando os clixés du-
nha comunidade confinada ás marxes
do mundo contemporáneo.

NOTAS SOBRE O DIRECTOR (DO 
CATÁLOGO DE PLAY-DOC)

O  cinema  innovador  e  perturbador
do  inconformista  cineasta  Dominic
Gagnon, a medio camiño entre o do-
cumental e o  found footage experi-
mental,  obtén  os  seus  recursos  de
internet,  concretamente  das  plata-
formas de libre difusión, e está inte-
resado  nun  novo  fenómeno:  os  ví-
deos realizados por afeccionados na
era das novas tecnoloxías. Estes ví-
deos,  dalgunha  maneira  as  actuais
“películas caseiras”,  son estes clips
que asolagan a páxina web YouTube:

unha persoa grava o seu día a día,
diríxese  á  cámara  e  comparte  as
súas percepcións do mundo coa co-
munidade  virtual  da  Rede.  Gagnon
aprópiase  en  primeiro  lugar  deste
material  filmográfico  e  organízao,
para posteriormente crear un docu-
mental  único.  Sen  necesidade  dun
proceso  de  rodaxe,  o  seu  traballo
baséase en centos de horas de visio-
nado,  un impresionante arquivo en
varios  discos  duros,  peneirar  de
forma  minuciosa  os  vídeos  selec-
ciondos  e  ordenar  estes  discursos
fragmentados  para  crear  un  todo
significativo. A través da síntese des-
tas múltiples percepcións únicas do
mundo, as súas películas son un re-
trato documental da sociedade occi-
dental 2.0. Estes vídeos, a primeira
vista triviais, mundanos e sen valor
na xungla de internet, transfórman-
se nun material cinematográfico iné-
dito e revelan rastros subestimados
aínda que de grande valor na socie-
dade actual.

De  todos  os  fragmentos  montados
polo cineasta, xorde un perturbador
retrato duns Estados Unidos que bro-
ta das profundidades: unha socieda-
de atomizada que necesita subir ao
escenario e realizar un espectáculo
para poder berrar a súa existencia.
Gagnon  está  aquí  para  revelar  ao
mundo unha cara enturbada e oculta
da realidade. Non trata tanto de di-
cir como de mostrar algo que escapa
á  percepción  inmediata  desta  sub-
cultura.  A diferenza  de  moitos  ci-
neastas de  found footage, que pro-
poñen unha mirada ao pasado, Gag-
non céntrase  no presente e  no fu-
turo, ofrecendo o visionado dos ví-
deos extraídos de internet como fu-
turos  vestixios  da  sociedade  2.0  —
dalgún xeito, a sociedade do espec-
táculo definitiva—. O cineasta pon-
nos un nó na gorxa con estes vídeos 

de pobre calidade estética, obríga-
nos  a  mirar,  a  escoitar  ás  persoas
que falan igual ao resto, e a facer-
nos preguntas. As súas películas son
inquietantes,  sempre  ao  límite  do
soportable,  pero  que  nos  imbúen
cunha forza sen igual.

Gagnon é un dos primeiros en per-
cibir o valor antropolóxico desta re-
serva de vídeos de afeccionados, e
en concibir internet como un novo
espazo da vida popular para explo-
rar. A través do seu computador —a
súa cámara—, agora pode mergullar-
se no corazón deste novo espazo al-
ternativo onde as persoas marxina-
das atopan refuxio: “alí onde a vida
é rica e paradoxal”, dixo. Nun dese-
xo de facer películas doutra manei-
ra  e  libremente,  Gagnon  ve  unha
forma nova e pouco convencional, e
das máis actuais, de observar a vi-
da, de documentala e de cuestiona-
la cunha economía de medios e in-
termediarios. O uso de internet co-
mo material  e como suxeito pon o
foco  neste  desafío  cada  vez  máis
necesario:  reinventar  e  adaptar  a
práctica documental ás novas reali-
dades sociais e tecnolóxicas. Ao tra-
tar de “facer películas sobre as per-
soas  que  se  gravan”,  Gagnon  in-
troduce un novo cinema que busca a
liberdade e romper cos documentais
tradicionais do noso tempo. As súas
películas poñen de relevo a convul-
sión social e tecnolóxica que se está
producindo, que non é diferente á
que xurdiu no cinema directo a fi-
nais dos anos 50. O alcance comple-
to do seu traballo aínda non se co-
ñece, pero a controversia e a censu-
ra que o rodea lévanos a pensar que
podería ser unha expresión vangar-
dista dun importante cambio de pa-
radigma  na  forma  de  abordar  a
práctica documental, e por iso a súa
obra merece unha maior exposición.
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