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FRÁXIL EQUILIBRIO

FICHA TÉCNICA

Frágil  equilibrio . España,  2016.  Cor,  83  min.  Xénero:  Documental  |
Dirección e  guión:  Guillermo García  López |  Produción:  Pedro  González
Kühn, Guillermo Gª López (Sintagma Films)  |  Fotografía:  Pablo Bürmann |
Montaxe:  Guillermo Gª López, Victoria Lammers | Música:  Zeltia Montes
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Seminci de Valladolid 2016
Mellor Documental
Premios Goya 2016
Mellor Documental

SINOPSE
a

Tres  historias  entrelazadas  de  con-
tradicións que se desenvolven en dis-
tintos  continentes:  dous  executivos
xaponeses  en Toquio atrapados  nun
círculo vicioso de consumismo e tra-
ballo en corporacións; unha comuni-
dade subsahariana no Monte Gurugú,
preto de Melilla, na fronteira entre
África e Europa, que se xoga a vida
todos os días tentando cruzar ao pri-
meiro  mundo;  e  varias  familias  en
España esnaquizadas pola crise, a es-
peculación inmobiliaria, a corrupción
política e a perda das súas vivendas.
As  historias  artéllanse  a  través  das
palabras de José Mujica, expresiden-
te de Uruguai, que aborda cuestións
universais  que  ameazan  á  humani-
dade.

ENTREVISTA AO DIRECTOR 

Como xurdiu este proxecto e canto
tempo lle levou realizalo?
A  idea  xorde  a  comezos  de  2014,
cando viaxo a Uruguai e coñezo de
preto a figura de José Mujica. A súa
mensaxe,  crítica  e  esperanzadora,
sempre  me pareceu moi  relevante,
cun valor universal. Sentín que fala-
ba de temas tan urxentes e tan hu-
manos que debía chegar o máis lon-
xe posible. Ademais, o seu discurso é
moi cinematográfico: contén moitas
imaxes e artéllase dunha forma moi
poética.  Por  outra  banda,  fala  dun
mundo que me interesa moito:  ese
onde se conectan historias de moitos
lugares  distintos,  con  diversas  et-
nias, cores, sons, texturas. A media-
dos de 2014 concédennos a entrevis-
ta e desde entón até outono de 2016
traballamos no documental, compa-
xinándoo con outros proxectos.

Foi  difícil  concertar  a  entrevista?
Que lle pareceu a Mujica o filme?
Foi difícil conseguir un oco para a ro-
daxe na súa apertada axenda, posto
que daquela aínda era presidente de
Uruguai, pero non foi difícil obter un

si. Sempre sentimos que estaba moi
a favor da película; esa accesibili-
dade di  moito dunha persoa como
el, sempre próximo á xente. Antes
de comezar a postprodución, fomos
mostrarlle un corte moi próximo ao
final; emocionouse e deunos as gra-
zas.  Recentemente en Madrid  pui-
demos amosarlle o filme terminado
e os seus comentarios foron moi po-
sitivos. Mujica encomiou o poder da
linguaxe  fílmica  para  transmitir
mensaxes,  para  chegar  á  xente,
para provocar conversas. Pareceulle
que era  un documental  necesario,
que xera un diálogo,  e que o seu
discurso estaba artellado dun xeito
orixinal na película.

Debido  ás  limitacións  orzamenta-
rias, moitas imaxes foron gravadas
por  amigos  que  viven  no estran-
xeiro, e outras son de arquivo. Co-
mo foi ese traballo en equipo?
Queriamos  facer  na  película  unha
viaxe por este mundo cheo de con-
trastes  e  diversidade,  e  contamos
coa colaboración de amigos e com-
pañeiros  de  profesión  en  México,
Hong Kong, Os Ánxeles, Qatar, Chile
e Reino Unido. Con todos eles fixe-
mos moito traballo de preparación
por Skype e e-mails nos que falaba-
mos do que queriamos mostrar  en
cada lugar. O bonito diso é que to-
dos falamos dunha mesma historia,
a pesar de que cada un o fixo cuns
recursos  audiovisuais  distintos.  Ti-
vemos que estudar  as característi-
cas de cada cámara para que todo
quedase orgánico; traballamos moi-
to a fotografía e o son directo, xun-
to a Pablo Bürmann e José Luis Al-
caine.  Tamén o  magnífico  traballo
do colorista, Edu Aranda, estivo en-
focado nese sentido de collage vi-
sual, e a marabillosa música de Zel-
tia Montes tivo unha paleta de sons
moi rica e cosmopolita. Na mestura
de  son,  Javier  Fernández  fixo  un
traballo  moi  fino ao enfrontarse a
tantas capas e pistas. Na montaxe,
con Vicky Lammers investimos lon-
gas xornadas en artellar todas esas
pezas  tan  diversas.  Ao  final,  con
moitas linguaxes distintas todos fa-
lamos do mesmo. Esta é un pouco a
mensaxe  que  queremos  contar  ta-
mén na película.

As  escenas  dos  desafiuzamentos
son especialmente duras, ao tocar
de preto a situación ao público es-
pañol. Como as conseguiron?
Gravamos bastante material nós, pe-
ro aí atopeime co problema de abar-
car tanto con poucos recursos. Para
min a historia tiña que contarse co-
mo corresponde, que é vendo un de-
safiuzamento. Entón tiven a sorte de
coñecer nunha das rodaxes ao xor-
nalista Jaime Alekos, que leva  anos
traballando  nesa  historia.  Ambos
compartimos unha visión moi  pare-
cida, e de xeito solidario cedeume o
seu material para incorporalo ao fil-
me. Elixín algúns dos personaxes que
gravara e rastrexeinos para ver co-
mo estaban  agora.  Acabaron  sendo
os protagonistas, como Andrés.

Ás veces parece que estamos a ver
unha película de ficción, hai plano/
contraplano nas conversas e recur-
sos  moi  cinematográficos.  Pero  á
vez é moi real. 
Evidentemente, hai unha inspiración
en  Babel, en  Sans Soleil, en  Tokio-
Ga. Pero debo deixar claro que nada
é ficcionado. Nunca lles interrompe-
mos, rodamos horas e horas de ma-
terial  sincronizado  sen  cortar  para
ver que pasaba. Queriamos que eles
sacasen  as  ideas,  que  non  viñese
ninguén  con  preguntas  “xornalísti-
cas”.  Diciámoslles a temática xeral
do filme, pero a partir de aí, maxia.
Aproximadamente un 30% do mate-
rial está na película e vale ouro.
Esencialmente hai dúas liñas de tra-
ballo que queriamos tocar: o sentido
global hiper-humanista, o collage de
imaxes e sons; e doutra banda a es-
treita liña entre realidade e ficción.
A realidade para nós é subxectiva, e
non aplicamos o código deontolóxico
do xornalismo puro; quixemos trans-
formalo a como vemos nós o mundo.
Ao pór unha cámara xa estás a se-
leccionar a realidade, xa estás a ser
subxectivo. Entón a partir de aí todo
é maxia.

Que quería transmitir co filme?
A primeira  parte  é  completamente
pesimista. O interesante é que logo
todo se reverte e convértese en algo
positivo. Iso é co que nos temos que
quedar. Esa é a idea da película.
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