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Sunset Song. Reino Unido,  2015. Cor, 135 min. Xénero: Drama romántico | 
Dirección e guión: Terence Davies | Produción: R Boulter, S Papadopoulos, N 
Steil  (Hurricane Films, Iris Productions, Sunset Song) |  Fotografía: Michael 
McDonough | Montaxe: David Charap | Música: Gast Waltzing | Intérpretes: 
Peter  Mullan  (John),  Agyness  Deyn  (Chris),  Kevin  Guthrie  (Ewan),  Mark 
Bonnar (reverendo), Ron Donachie (Tom), Jack Greenlees (Will)

SINOPSE

A comezos do século XX, unha época 
de gran axitación social e desconten-
to, Chris Guthrie é a filla dun gran-
xeiro escocés que está a deixar a ne-
nez atrás. Pero xusto cando parece 
que pode atopar o amor no inquie-
tante Ewan Tavendale, a súa vida é 
alterada  por  unha  terrible  traxedia 
que sacode á súa familia. Ademais, 
novos  rumores  provenientes  da  Pri-
meira Guerra Mundial traen a esa re-
mota  comunidade  rural  as  peores 
realidades do mundo moderno.

NOTAS DO DIRECTOR

A novela de Lewis Grassic Gibbon es-
tá impregnada dunha melancolía líri-
ca e do queixume silencioso do mis-
terio da vida. En  Sunset Song, Chris 
canta  Song of The Earth á humani-
dade, unha rapsodia dedicada a to-
dos nós trazando así  o eterno ciclo 
do  nacemento,  o  matrimonio  e  a 
morte.  É unha canción que explora 
os interminables misterios da terra, 
do fogar e do maior misterio de to-
dos, a familia. Pois a familia encerra 
os maiores medos e alegrías.

A canción é túa e miña, así como de 
todo aquel que a sinta e que sufrise 
ou fose feliz. É unha canción que se 
escoita  con  serenidade  e  valentía 
fronte á morte. Ou fronte á vida. Co-
mo vencer  ao tempo ou someter a 
natureza?  É  imposible.  Só  podemos 
seguir adiante.

Ao final desta gran obra, o tempo e 
a terra perduran máis aló da guerra, 
máis  aló  do  sufrimento  humano  e 
mesmo máis aló da súa propia exis-
tencia. Unha historia que merece ser 
contada.

Sobre a fotografía
A cativadora  fotografía  de  Michael 
McDonough desempeña un papel fun-
damental na película. A elección de 
rodar os exteriores nun formato de 
70mm dá a  Sunset Song unha extra-
ordinaria forza visual onde se intúe o 
mellor Terrence Malick. Nos interio-
res, en troques, cando as familias se 
apiñan  en  habitacións  iluminadas 
con  candeas,  atopamos  trazas  de 
Vermeer.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Xa  houbo  outras  adaptacións  da 
novela  de  Lewis  Grassic  Gibbon. 
Como afronta un proxecto así?
A  novela  está  considerada  unha 
gran obra da literatura escocesa, e 
todo o mundo a coñecea alí. Quixen 
captar o espírito e facer un bo tra-
ballo mostrando a súa esencia. Lina 
como 40 veces, pero adaptar algo é 
difícil  e  tomei  moitas  notas.  Esta 
novela é sobre a esperanza e o per-
dón, cousas importantes: se un non 
perdoa, nunca superará o pasado. É 
difícil  perdoar  a  alguén  que  che 
fixo dano, e o meu filme vai diso.

Amosa unha heroína feminista que 
nunca cae no victimismo. Cal foi o 
proceso  de  crear  personaxes  tan 
fortes?
Foi  en parte grazas ao libro,  pero 
tamén crecín rodeado de mulleres 
fortes, a miña irmá e especialmen-
te a miña nai. Cando era pequeno, 
levábanme moito ao cinema, e da-
quela todas as grandes películas de 
Hollywood trataban sobre mulleres. 
Con todo, o importante non é só o 
que les ou escribes, senón o que vi-
ves.  Así,  no  filme,  a  protagonista 
sabe  que  está  embarazada,  pero 
non llo vai a dicir ao seu marido. É 
un monólogo interno e o espectador 
non o ve en absoluto: a escena na 
cama  non  está  no  libro,  pero  de-
cidín que podería engadir máis in-
tensidade ao proceso.

Que consellos lles deu a os actores 
para axudalos?
Simplemente lles dixen: “Por favor, 
non  actuedes;  só  sede!”  Gústame 
capturar  a espontaneidade do mo-
mento porque é moi fresco. As ac-
tuacións  británicas  son  terribles, 
non hai nada novo. Eu sempre apa-
go a televisión e digo:  “Por favor, 
deixade de actuar!”

Hai quen sinala que esta é a súa 
película máis clásica, a menos mo-
derna. Que opina disto?
É moi difícil responder, porque, ao 
rematar  unha  película,  xa  non  a 
vexo como ti a ves. Non podo, es-
tou demasiado preto dela. Vexo os 

seus fallos. Durante a montaxe, vela 
centos  e  centos  de veces,  ata  que 
acabas farto dela. Así que non a po-
do ver cuns ollos frescos. Unha vez 
que a acabei, non creo que teña que 
ver nada máis comigo.

Non é a primeira novela que adap-
ta. Como director, cal é a diferenza 
entre adaptar algo alleo e traballar 
un material propio?
Como  escritor,  tes  que  capturar  a 
esencia da historia, o que é ás veces 
moi difícil. De feito, na páxina podes 
ter a esencia, pero non na secuencia 
completa.  Despois,  cando  o  filmas, 
falo flexible respecto do que ti bus-
cas.  E, máis tarde, na sala de edi-
ción,  tras  unha  primeira  montaxe, 
non volves mirar o guión de novo.

Seica filmou en 65mm.
Si, para todos os exteriores, porque 
queriamos captar as emocións dese 
lugar. É unha cámara que nunca vol-
veremos  usar.  Estamos  orgullosos 
neste  sentido.  Pero  a  película  ten 
aínda vantaxe sobre  o dixital:  este 
pode ser máis barato, pero non é o 
mesmo. Non é a mesma maxia.

Acaba de cumprir 70 anos. Cre que 
o paso do tempo inflúe no filme?
O paso do tempo cámbiate, e non só 
a  túa forma de pensar.  Buscas for-
mas mais sutís de contar as historias 
e pensas: “Isto vale a pena”. O paso 
do  tempo  lévate  á  desesperación. 
Pregúntaslle  á  xente  quen  é  Anton 
Bruckner e ninguén o coñece. Por iso 
cambias a túa forma de facer cine-
ma, porque sentes a proximidade á 
morte.  Non  sabes  canto  vas  vivir, 
quizais moito pero non hai certezas. 
Tampouco querería vivir agonizando, 
gustaríame  mais  un  ataque  ao  co-
razón e chau. Pero é certo que sinto 
paixón por temas que antes non.

Sunset Song é o primeiro libro da 
triloxía  A Scots Quair. Cre que ha-
berá segunda e terceira parte?
Non o creo. Custaría moito diñeiro, e 
ninguén mo daría. Non son parte do 
mainstream,  e  cando  un  non  o  é, 
simplemente non ten os medios para 
facelo. Así, non puiden darlles os pa-
peis a actores famosos por selo.

Luns 23: LOLA · Dir. Jacques Demy | Mércores 25: HIGH-RISE · Dir. Ben Wheatley


