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PAISAXE DA CAPELADA

España, 2017. B/N, 61 min. Xénero: Documental | Dirección, guión, produ-
ción, fotografía e montaxe: Alberto Lobelle 

SINOPSE.  O granito negro da Serra da Capelada formouse na era Precám-
brica a partir de magma hai 1.160 millóns de anos. As rochas permaneceron a
grande profundidade até que afloraron cando Panxea se fracturou, hai 200
millóns de anos, e produciu uns cantís de 600 metros de altura. O Homo sa-
piens sapiens apareceu na Terra hai 200.000 anos.

PREMIOS. Festival DocumentaMadrid 2017: Mellor Fotografía

DEN POBEDY (DÍA DA VITORIA)

España,  2015. Cor, 38 min. Xénero: Documental | Idea, produción e mon-
taxe: Alberto Lobelle

SINOPSE. O 9 de maio é o “Día da Vitoria”, un dos días máis importantes
nas ex-repúblicas soviéticas; conmemora a vitoria da U.R.S.S. sobre a Ale-
maña nazi e rende homenaxe aos veteranos e aos máis de 26 millóns de caí-
dos no bando soviético. Kalinichenko Vasily Porfirievich combateu no 226º
Rexemento de Infantería do Exército Vermello, e entrou en Berlín o 22 de
abril de 1945. Este filme trata sobre a guerra, sobre el e a súa familia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR
a

Comezou bastante tarde. Como se
interesou polo mundo audiovisual?
Comecei a estudar Enxeñería Indus-
trial e daquela tamén comecei a ver
bastante cine. Con 22 anos cheguei á
conclusión de que quería cambiar as
miñas  perspectivas  de  vida  e  os
meus estudos, e probar a facer algo
que me realizase máis como persoa.
Fixen un curso de operador de cáma-
ra en Compostela, e entrei na Escola
de Imaxe e Son da Coruña. Despois
da escola traballei nalgunhas produ-
toras, e cheguei a un punto no que
decidín facer cousas pola miña con-
ta; era o que me enchía como crea-
dor. Hai anos tería sido imposible co
tema do celuloide, pero agora mes-
mo  cun  ordenador  portátil  e  unha
cámara semiprofesional podes facer
grandes cousas.

Os seus traballos ata o de agora son
documentais. Por que tirou por es-
te xénero e non polo da ficción?
O documental permite unha liberda-
de creativa e tamén unha liberdade
de orzamento que a ficción non per-
mite. Paréceme un formato moi có-
modo porque podes botarlle moitísi-
mas horas e deixar repousar os pro-
xectos. E se produces ti, non tes que
dar explicacións a ninguén.

Como naceu Den Pobedy?
Todo empezou ao pouco de estalar o
conflito en Ucraína en 2014. O bom-
bardeo nos  medios  era  incesante  e
tan unilateral que me daba que pen-
sar.  En  todo isto  influíu a  informa-
ción  que  conseguía  a  miña  muller
Natasha, de orixe ucraína, por outras
canles.  Empecei a recompilar mate-

rial coa idea de facer un filme so-
bre a manipulación dos medios. To-
do tomou un xiro inesperado cando
o conflito se estendeu ao leste de
Ucraína, onde reside a familia dela.
Nunhas poucas semanas, a idea do
documental  quedara  obsoleta.  Foi
entón que Natasha me falou dunhas
imaxes  que tiñan gravadas  do  seu
avó, veterano do Exército Vermello
xa finado. Aproveitando unha viaxe
dela ao seu país, expliqueille como
dixitalizar o material. Á súa volta,
cando  o  vin,  quedei  marabillado;
había potencial nesas imaxes.

Como lle deu forma ao filme?
A estrutura apareceu de forma na-
tural  cando  a  guerra  empezou  a
afectar  directamente  á  familia  da
miña muller. Ela e eu preguntámo-
nos para que servira a loita do seu
avó e doutros soldados hai 70 anos.
Sei que é unha visión moi pesimista,
pero creo que estamos condenados
a repetir unha e outra vez os mes-
mos erros.  Ao ter  en conta que o
material era amador, entendín que
a montaxe debía ser lineal e o máis
sobria  posible  para  transmitir  que
se trataba dun mundo que se aca-
ba. Na miña humilde opinión, gús-
tame a riqueza de lecturas que ten
Den  Pobedy;  cos  novos  visionados
aparecen máis significados.

Por que elixiu a serra da Capelada
como  escenario  do  seu  seguinte
documental? 
Eu tiven unha moza que era de alí e
xa coñecía o sitio de antes. Parecía-
me  impresionante  polos  cantís  de
600 metros, a orografía, o clima, o
vento, os cabalos salvaxes... Pare-
cíame  un sitio que tiña  unha forza

brutal. Mesmo a nivel histórico por
todos os ritos que se facían alí e se
seguen a facer.

Escolleu  un  estilo  moi  concreto:
cámara fixa, planos longos. Busca-
ba algún efecto?
Tiña xa de primeiras a idea de que
quería facelo todo en planos fixos e
longos. Non sabía moi ben o que ía
pasar nas imaxes. A nivel estilístico
púxenme  unhas  normas  bastante
estritas  porque  cría  que  era  unha
forma  interesante  de  enfocar  esa
paisaxe e a nivel visual parecía que
era moi potente así. Podería ser un
auténtico coñazo ou sacar algo in-
teresante  se  consegues  transmitir
ao espectador ese lugar e que entre
nas imaxes. Lembro facer algunhas
probas  case  ao  inicio.  Un  colega
meu dixo que algunha das secuen-
cias era como a meditación. Había
algo en min que quería convidar a
esa meditación. Quería saber onde
podía chegar a nivel expresivo para
amosar  a  paisaxe  dun  lugar  ou  o
fluír da vida.

Que  tal  foi  gañar  un  premio  en
DocumentaMadrid?
Foi  xenial  en  moitos  aspectos.  Un
sempre dubida se paga a pena me-
terse as horas que se meten en tra-
ballos así, ademais autoproducidos.
Cando se ve unha resposta así, un
séntese realizado, a verdade.

Gustaríalle  traballar  nalgún outro
tema sobre Galicia?
A miña idea é seguir gravando pro-
xectos aquí; é a forma de non per-
der vínculo porque por desgraza le-
vo xa 6 anos en Madrid por temas
de traballo. Creo que hai moito que
que amosar. 

Mércores 2: O mozo Karl Marx · Raoul Peck | Luns 7: Zama · Lucrecia Martel 


