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PSICONAUTAS

FICHA TÉCNICA

Psiconautas, los niños olvidados. España, 2015. Cor, 76 min. Xénero: Drama
animado |  Dirección e guión:  Alberto Vázquez, Pedro Rivero |  Produción:
Farruco  Castromán,  Carlos  Juárez,  Luis  Tosar (Zircozine,  Basque  Films) |
Montaxe: Iván Miñambres | Música: Aránzazu Calleja | Intérpretes: Andrea
Alzuri (Dinki), Eba Ojanguren (Sandra), Josu Cubero (Raposo)

PREMIOS
a

Premios Goya 2016
Mellor Película de Animación
Premios Platino 2017
Mellor Película de Animación

SINOPSE

Birdboy e Dinki son dous adolescen-
tes que decidiron escapar dunha illa
arrasada por unha catástrofe ecoló-
xica:  Birdboy  illándose  do  mundo,
Dinki  emprendendo  unha  arriscada
viaxe coa esperanza de que Birdboy
a acompañe.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

O filme adapta a novela gráfica ho-
mónima. Como foi o proceso?
Alberto:  Todo isto xorde dun cómic
que fixen haberá uns 11 anos xa. O
cómic tivo certa repercusión, pero aí
quedou  a  cousa.  Entón  escribiume
Pedro un mail dicíndome que lle gus-
tara,  e que estaría  ben adaptalo a
unha longametraxe. Sabiamos a difi-
cultade que teriamos ao tentar con-
seguirmos  financiamento  para  unha
película que non sería comercial: é
animación de fantasía para adultos.
Así que o que fixemos foi unha cur-
ta,  Birdboy, na que contabamos cos
mesmos personaxes. Así, se non con-
seguiamos cartos para a longa, polo
menos fixeramos un proxecto pecha-
do. A curta foi ben; gañamos varios
premios,  entre eles o Goya de Ani-
mación.  Pero aínda así  tiveron que
pasar uns anos máis para que a lon-
gametraxe puidese ver a luz. En to-
tal, foi un proceso de 7, 8 anos.

No proceso de adaptación, deciden
crear unha historia de cero para a
longametraxe ou respectan o  uni-
verso e personaxes da novela?
Pedro: Desde o principio vimos que a
novela  tiña  unha  historia  bastante
sólida no que se refire aos protago-
nistas, pero precisabamos ampliar as
liñas argumentais, e nalgún caso dar-
lles máis background aos personaxes.
Dalgún xeito fomos afortunados, por-
que todo o tempo que tardamos en
conseguir facer a película permitiu-
nos pensar con bastante calma a me-
llor forma de facer a adaptación. De
feito, case ata o último momento es-

tivemos  tomando  decisións  para
adaptar sen traizoar o orixinal. Aín-
da que iso non era un problema pa-
ra Alberto, que sempre se mostrou
aberto a calquera cambio, case era
eu máis inmobilista ca el. 
Tamén hai  que  ter  en  conta  que,
por  máis  que  sexan similares,  son
dúas  linguaxes  diferentes,  e  algo
que  notamos  desde  o  comezo  era
que o cómic era bastante duro nal-
gúns  momentos,  e esa dureza non
se  facía  tan  dixerible  na  película.
Por tanto,  buscamos de que modo
podiamos  expresar  o  mesmo  sen
que por iso fose unha patada para o
espectador. Fixémolo engadindo al-
gún punto de vista, ou ampliando a
reflexión presente sobre a catástro-
fe ecolóxica.

O filme presenta un universo moi
complexo e definido. Como se de-
fine iso nun guión de animación?
Alberto:  O debuxo é unha linguaxe
en si mesma, e por tanto ten a súa
propia forma de pensar. Ao traballar
co debuxo este vaiche dando ideas
de  como  abrir  tramas,  de  como
crear os espazos. 
Pedro: Digamos que a estrutura bá-
sica da historia xa a tiñamos  cons-
truída, e unha vez Alberto se puxo a
traballar no storyboard, as propias
imaxes que ían xurdindo engadiron
ideas ao que xa tiñamos no guión.
Algúns  debuxos  permitíronnos  ver
que  ao  transformar  o  escrito  en
imaxes non funcionaba tan ben. Ne-
ses  casos  había  que  continuar  por
outros camiños. 
Alberto:  A nosa  idea  era  explorar
un equilibrio, fráxil e arriscado, en-
tre escenas nas que pode haber sal-
tos moi fortes a nivel emocional. 
Pedro:  Temos  dous  protagonistas
que van en paralelo a maior parte
do filme. Un dos nosos maiores re-
tos era manter a tensión en ambas
as  historias  sen  que  ningunha  das
dúas decaese. 

O mozo paxaro está sempre pre-
sente, aínda que non fale. Cal era
a intención ao crealo.
Alberto:  Faino máis misterioso, é o
único  que  non  fala.  Só  vemos  as
súas accións e móvese lentamente.
Pedro: Ten problemas para comuni-

carse. Parte do seu illamento vén da
súa dificultade para expresar as súas
emocións,  esa  é  a  traxedia  do
personaxe. Por iso vaise recluíndo en
si mesmo.

Cren que por usar animais  adora-
bles poden tratar temas duros con
menos problemas?
Alberto:  Entronca co que nos gusta,
a  fábula  e  os  debuxos  clásicos  de
Disney.  Persoalmente,  os  animais
créanme moita máis empatía que os
humanos.
Pedro: Ademais son bonitos e remí-
tennos  á infancia.  Pero  empregalos
de forma travesa ten a súa graza. Un
amigo di que cando ves un animal é
como cando ves a un neno pequeno
que tenta expresarse pero aínda non
sabe; non pode. Iso dálles certa ten-
rura por iso nos transmiten esa sen-
sación. 

Por que case non existen filmes de
animación cunha temática adulta?
Pedro:  Porque a animación é cara e
supón un alto risco económico, ante-
ponse que poida ter unha ampla dis-
tribución comercial.  Creo que cada
vez o público xeral é máis receptivo;
aquí  en  España  recentemente fixé-
ronse  Chico e Rita, con moito orza-
mento, e Engurras, que parte doutro
cómic.

A película  dura  70  minutos  sobre
todo pola falta de medios, pero esa
brevidade xoga ao seu favor. 
Pedro: É certo. Nun momento dado
tivemos a tentación de alongar unha
subtrama,  pero  como  non  tiñamos
orzamento non o fixemos. E véndoo
con perspectiva, o filme tampouco o
precisa. A miña sensación é que non
se bota en falta nada en concreto.
Alberto: O  tempo do  espectador  é
moi importante, non hai que facerllo
perder.  Sempre  é  mellor  que  unha
película deixe con ganas de máis que
de menos.

Que valoración fan deste proxecto?
Alberto:  Mirando cara  atrás,  diría
que  fixemos  un  filme  con  poucos
medios que quedou ben, que é ho-
nesto  co que ofrece: unha película
de fantasía con puntos sociais  inti-
mistas,  cun  imaxinario  propio  que
xoga a perverter as fábulas.

Xoves 21: O día máis curto | A programación regular do Cineclube regresa en 2018. Bo nadal!


