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FICHA TÉCNICA

Sparrows. Islandia, 2015. Cor, 94 min. Xénero: Drama | Dirección e guión:
Rúnar Rúnarsson | Produción: Mikkel Jersin, Rúnar Rúnarsson (Nimbus Film)
| Fotografía: Sophia Olsson | Montaxe: Jacob Secher Schulsinger | Música:
Kjartan Sveinsson |  Intérpretes:  Atli  Oskar Fjalarsson (Ari),  Ingvar  Eggert
Sigurðsson (Gunnar), Kristbjörg Kjeld (avoa), Rade Serbedzija (Tomislav)

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2015
Cuncha de Ouro á Mellor Película

SINOPSE

Relato iniciático sobre un adolescen-
te de 16 anos, Ari,  quen tras estar
vivindo coa súa nai en Reiquiavik, é
enviado de volta á remota rexión dos
fiordos occidentais para vivir co seu
pai. Alí terá que lidar coa difícil re-
lación con este, e atopa cambiados
aos  seus  amigos  da  infancia.  Nese
ambiente  desesperanzador,  Ari  ten
que esforzarse para atopar o seu ca-
miño.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que temas quería tratar no filme?
Hai demasiadas películas que se fan
para contar unha única cousa, e ás
veces pretenden mesmo detentar a
verdade, como se fosen historias bí-
blicas. A min iso non me gusta, quero
que os meus filmes abarquen máis.
Está claro que Sparrows trata do pa-
so  á  idade  adulta  dun  mozo  que
atravesa  un  período  de  transición,
pero  tamén  fala  das  relacións  pai-
fillo,  de  integración,  de  volver  á
orixe, de masculinidade, de amor, de
perda e de perdón. Gústame traba-
llar  con  moitos  elementos,  pois  a
vida é máis complicada que unha soa
moral en 90 minutos.  A vida non é
negra ou branca, senón unha escala
de matices de gris. Esa é a realida-
de, e quero que o público a perciba.
Ademais, é unha película, polo que
ten que ser algo á vez visual e narra-
tivo.  E como me dei  conta de que
aos  espectadores  gústalles  identifi-
car o xénero concreto dun filme, o
meu equipo e eu definimos o que fa-
cemos  como realismo poético.  Por-
que é importante lograr a beleza, a
estética.

Sen chegar a ser excesivamente si-
nistro,  o  universo  de  Sparrows é
moi cru. É esa a súa visión da vida?
Hai que tomar conciencia de que hai
obstáculos por superar toda a vida,
que  un  non  pode  evitar  sufrir  dra-
mas, pequenos ou grandes. Pero hai
que pór de relevo o bo da vida. E se
no meu filme hai un ou dous aconte-

cementos que se poidan considerar
chocantes,  eu  non  busco  chocar
gratuitamente, senón que se perci-
ba  a  beleza  que  vén  despois  da
fealdade. É un erro deixar que o es-
pectador  pense  que  todo  é  lumi-
noso e bo, como se fai nas produ-
cións de Hollywood, ou que a exis-
tencia é un inferno sen esperanzas,
como en certas películas de arte e
ensaio. Ningunha das dúas opcións é
a correcta, pois na vida, cando cae-
mos,  volvémonos  levantar  e  o  sol
brilla  de  novo.  Sempre  hai  espe-
ranza, non hai que renderse nunca.

Ten un método propio de rodaxe?
Coñecín á maioría dos meus colabo-
radores,  en especial  ao meu mon-
tador e ao meu director de fotogra-
fía,  na escola de cinema de Dina-
marca. Traballamos en moitos pro-
xectos e creamos xuntos noso pro-
pio estilo, sobre todo en canto ao
tempo das escenas, que obedece á
idea de realismo á que aspiramos.
Non cortamos as escenas, e moitas
veces usamos o que filmamos cando
xa acabamos a toma. Doutra banda,
aínda que non teño os medios ne-
cesarios para traballar  en 35 mm,
Sparrows filmouse en Super 16, por-
que non hai nada mellor que a fita
analóxica en termos de elegancia.
Vivimos nun mundo de pantallas HD
que nos bombardean con contrastes
horrorosos; cando vemos unha pelí-
cula  filmada  en  analóxico,  vemos
cinema de verdade. É mesmo máis
barato rodar así que en dixital!

Por  que  escolleu  Sparrows como
título?
É unha metáfora do protagonista. O
pardal é un animal pequeno, bonito
e canta moi ben, como Ari. Pero o
título  está  en plural,  polo  que en
realidade estou a referirme a todos
os  personaxes  da  película.  Procu-
rando en Google vin que en todas as
relixións  o  pardal  se  utiliza  como
metáfora da fraxilidade e a transi-
ción.  Pareceume  perfecto  neste
sentido.

Por que decidiu engadir o valor do
canto para o protagonista? Sen dú-
bida, dá algunha das escenas máis
bonitas da película.

De feito, foi o impulso inicial do pro-
xecto. Quería traballar co meu com-
positor de toda a vida,  pero nunha
etapa anterior á creación do guión,
para poder integrar así a música des-
de  o  mesmo  principio.  Ademais,
sempre me fascinou a música coral.

Á parte da música, a este ambiente
tan preciosista se engade a impo-
ñente  paisaxe  de Islandia.  É  case
un personaxe máis.
Dentro de cada fotograma, todo de-
bería ter un significado. A xente po-
de velo e darse conta ou non, pero
debe  ter  un  sentido.  Usamos  unha
montaña  porque  ten  unha  función
especial no plano. Ás veces é unha
barreira física que impiden avanzar
ao personaxe, ás veces é para dar un
sentido do que é o ser humano e on-
de  nos  colocou  Deus  respecto  da
enormidade das montañas, e outras
veces representa todo o que está en
contra del. Por exemplo, a primeira
vez  que  vemos  as  montañas  é  co
avión:  aínda  que  todos  sabemos  o
grande que é un avión, parece mi-
núsculo  en  comparación  con  elas.
Tamén hai contrastes dentro da pro-
pia  montaña.  Hai  zonas  verdes  e
suaves, e despois zonas moi  perigo-
sas. Ese contraste entre a dureza e a
suavidade é algo que se ve ao longo
de toda a película.

Non nos adoitaba chegar moito ci-
ne islandés, pero ultimamente hou-
bo  exemplos  bastante  notables  e
con  recoñecemento  internacional:
Rams, De cabalos e homes, Fúsi... 
Estou moi orgulloso desas películas.
Os directores son grandes amigos e
todos nos axudamos nos nosos pro-
xectos.  En  Islandia  non producimos
moito cine. Igual que o noso equipo
de  fútbol,  empezamos  a  medir  as
nosas  posibilidades.  Igual  aí  está  a
clave, en que sexamos un país  pe-
queno  e  que  nos  axudemos  tanto.
Somos unha nova xeración de cineas-
tas que nos demos conta de que non
podemos sobrevivir facendo cine só
para o público doméstico. Pero non
nos condiciona o mercado; o que nos
move son esas grandes voces indivi-
duais que mencionou, talvez desta-
quemos por esas voces autorais tan
importantes na sociedade moderna.

Luns 28: HOMELAND (vol. 2) · Dir. A Fahdel | Mércores 30: DE CABALOS E HOMES · Dir. B Erlingsson


