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MAGICAL GIRL

FICHA TÉCNICA

Magical Girl. España, 2014. Cor, 127 min. Xénero: Neo-noir |  Dirección e 
guión:  Carlos  Vermut | Produción: Álvaro  Portanet,  Amadeo Hernández, 
Pedro Hernández  (Aquí y Allí Films, Canal+ España) | Fotografía: Santiago 
Racaj |  Montaxe: Emma  Tusell |  Intérpretes:  José  Sacristán  (Damián), 
Bárbara Lennie (Bárbara), Luis Bermejo (Luis), Lucía Pollán (Alicia), Israel 
Elejalde (Alfredo), Elisabet Gelabert (Ada), Miquel Insúa (Oliver)

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2014
Cuncha  de  Ouro  ao  Mellor  Filme, 
Mellor Director

SINOPSE
a

Alicia, unha nena enferma, soña co 
vestido  da serie  xaponesa  Magical 
Girl Yukiko. Luís, o seu pai, fará to-
do  o  que  estea  na  súa  man  para 
conseguilo.  O  seu  destino  crúzase 
co de Bárbara, unha atractiva moza 
con desordes mentais, e co de Da-
mián, un profesor retirado de todo 
menos  do  seu  tormentoso  pasado. 
Todos eles quedarán atrapados nu-
nha rede de escuras  chantaxes  na 
que  instintos  e  razón  debateranse 
nunha tráxica loita.

NOTAS DO DIRECTOR

Conflito dramático
Comecei  a  pensar  na  historia  que 
acabaría converténdose no guión de 
Magical  Girl pouco despois  de  es-
trear  a  meu  primeiro  filme  Dia-
mond Flash no festival de Sitges. Ti-
ña claro que quería facer unha pelí-
cula  de  formulación  sinxela,  xiros 
marcados  e  un  revestimento  com-
plexo.  A trama  non  debería  supor 
un conflito á hora de que o espec-
tador se enfrontase á película pero 
debería  ter  a  sensación  de  que  o 
tratamento era complexo. Esa sen-
sación, esa separación da forma e o 
fondo  leveina  a  cabo  outorgando 
certa sinxeleza á trama que detona 
a  historia  e  delegando  a  comple-
xidade nos personaxes. Dese modo, 
a trama e os personaxes crecen da 
man e non por separado. A trama é 
o que é porque o personaxes toman 
as decisións que toman, e os per-
sonaxes crecen dese xeito porque a 
trama os pon nesa tesitura.
É bastante común que no cinema de 
xénero  moderno  a  trama funcione 
de maneira independente aos per-
sonaxes,  sendo  estes  meros  moni-
creques que materializan unha idea 
do guionista. De termos a idea dun 
asasino que usa poderes mentais e 
viaxa de corpo en corpo para come-
ter os seus crimes, inventaremos un

xiro final e os personaxes serán ins-
trumentos para chegar a esa idea, a 
ese xiro final.

En  Magical Girl, como sucede, por 
exemplo, no cinema coreano de xé-
nero máis recente, os personaxes e 
a trama son inseparables. Un home 
é encerrado nunha misteriosa habi-
tación durante quince anos polo seu 
pasado (Old Boy).  Unha nai  inves-
tiga a sospeitosa acusación de asa-
sinato que pesa sobre o seu fillo de-
ficiente  (Mother).  Unha  familia 
únese  para  derrotar  a  un monstro 
saído do río (The Host). Neste tres 
casos utilízanse os códigos do cine-
ma de xénero para falar dos perso-
naxes,  e  utilízanse  os  personaxes 
para falar da vinganza, do amor in-
condicional ou da figura da familia. 
Este exercicio levou ao cinema co-
reano a ser o máis vangardista do 
mundo, triunfando nos máis presti-
xiosos  festivais  internacionais,  sen 
dar as costas ao público.

Magical Girl utiliza unha cadea de 
chantaxes, elemento clásico do ci-
ne negro, para falar do amor, o de-
sexo, a obsesión e a relación do ser 
humano co seu lado máis escuro: o 
eterno conflito da alma humana en 
loita contra os seus inimigos.

Tratamento visual
Do mesmo xeito que a nivel  argu-
mental existe unha negociación en-
tre a trama e os personaxes, a nivel 
visual  debe  conseguirse  unha  har-
monía entre o ficticio e o real. Dese 
modo, habería que fuxir dunha es-
tética excesivamente artificiosa ob-
servando  onde  reside  a  beleza  do 
que nos rodea e centrándonos nela. 
Buscar o lado máis cinematográfico 
da nosa contorna para buscar unha 
estética  persoal,  mesmo  evitando 
fuxir do castizo.

O contraste entre o mundo do man-
ga e o anime, colorido, barroco, do-
ce  e  inofensivo,  debe  entrar  nun 
conflito  interesante  cos  bares  de 
barrio,  os  xamóns  pendurados,  as 
botellas de DYC medio baleiras, as 
casas de arrabalde. Porque no mun-
do,  a  diario,  conviven  todas  esas 
cousas e o interesante é observalas.

A cinematografía de directores co-
mo Alex de la Iglesia, Pedro Almo-
dóvar ou os irmáns Coen xoga esa 
baza,  combinando  os  elementos 
máis característicos da súa cultura 
e convertendo o cotián en exótico.

Motivacións
Nunha  escena  de  Magical  Girl  o 
personaxe de Olivia explica por que 
en España a tauromaquia segue ten-
do  aceptación  entre  a  poboación. 
España é un país que non resolveu o 
seu conflito entre o emocional e o 
racional  e  de  aí  a súa fascinación 
ante a representación da loita en-
tre o instinto e a razón que supoñen 
os touros.

Magical Girl nace da obsesión entre 
esa loita que, en maior  ou menor 
medida está latente en cada ser hu-
mano  e  convértenos  en  seres  en 
eterno conflito.

En  certa  medida,  quería  servirme 
dos medios que me ofrece a narra-
tiva cinematográfica para poder fa-
lar diso. O cine é un medio, un ins-
trumento para falar do que fai que 
a arte teña sentido: o ser humano.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O filme ten un humor peculiar.
Posúe  certa  ironía  que  ten  moito 
que ver co humor español.  Contar 
un  chiste  ou  tirarse  un peido  nun 
funeral e que a xente ría é algo non 
plausible noutras culturas, talvez só 
en Lars von Trier.

O  fóra  de  campo  xoga  un  papel 
moi importante coa violencia.
O que eu amose non será tan ate-
rrador  como  o  que  o  espectador 
poida  imaxinar.  As  pelis  de  medo 
non me asustan, son  explícitas de 
máis. O máis aterrador é o suxeri-
do.  Alien era un filme inquietante 
porque case non viamos o monstro. 

Por  que  quedan  tantas  cuestións 
sen resolver cos personaxes?
Gústame  o  misterio,  en  todos  os 
ámbitos da vida. Creo que o que se 
omite esperta curiosidade. As gran-
des  historias son a que mostran a 
punta  do  iceberg  e  nos  obrigan  a 
completar o resto.

Luns 19: CONFESIÓNS DUN BANQUEIRO | Mércores 21: DOUS DÍAS, UNHA NOITE


