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SINOPSE
a

Introvertida, solitaria e con carácter.
Así  é  Carme,  unha  moza  que  vive
nunha aldea das montañas do inte-
rior de Galicia co seu pai Ramón, co
que case nunca fala, e a súa nai en-
ferma.  Traballa  nunha  panadaría  e
precisa escapar dese ambiente opre-
sivo,  pero  as  circunstancias  sempre
lle impediron dar o paso. Trotar. Fu-
xir. Trote transcorre durante a fin de
semana en que se celebra a Rapa das
Bestas, a loita ancestral do home e o
cabalo. 

NOTAS DO DIRECTOR

“O  ser  humano,  tanto  coma  o  ali-
mento e o soño profundo, necesita
escapar” - W.H. Auden

Esta frase de Auden impulsa o filme.
As películas falan da necesidade do
director.  Do  seu  momento.  O  meu:
loitar, pelexar, escapar a outros pas-
tos. Como a protagonista da pelícu-
la,  Carme,  que  necesita  escapar  e
chegar a outros lugares, o meu corpo
pídeme avanzar, desligarme de ata-
duras, ir a terreos afastados e desco-
ñecidos.

O  filme  nace  en  confrontación  co
feito até agora. Non como negación
do  realizado,  senón  como  procura
doutro tipo de propostas e como pro-
cura  de  liberdade.  Cando  se  supón
que o debut na longa duración é un
espazo  para  asegurar,  para  realizar
en máis  lenzo,  en  máis  minutos,  o
que xa traballaches e investigaches
formalmente  e  narrativamente  no
formato curto, o meu corpo levoume
por  outro  camiño.  Porque  diso  vai
precisamente a película: escoitar ao
corpo e á carne. 

Trote non  se  diferencia  tematica-
mente do que dirixín até o momen-
to, pero si que é un paso adiante no
tratamento dos personaxes e da fi-
cción.  Nas  miñas  anteriores  obras
traballei  sobre todo os  espazos pe-
chados,  as paredes,  os marcos  das

portas, as xanelas, o privado, pro-
pio e persoal. A ausencia, o baleiro.
O  filme  toca  estes  temas,  e  con-
fróntaos co espazo aberto, salvaxe
e predeciblemente libre. Unha pelí-
cula sensorial, texturas, contrastes
e sons. 

E a nosa relación co animal. A peli é
ruda. Áspera. Non se deixa acariñar.
O animal externo e o interno pro-
pio.  A  aceptación  de  que  somos
eles.  Unha  película  que  transita
desde un inicio máis mental cara a
un  final  máis  instintivo  deixando
que o que fale sexan nosas tripas. 

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  xorde  a  idea  de  cimentar
este  drama  familiar  ao  redor  da
rapa das bestas?
Talvez  a  idea  inicial  foi  captar  o
ocaso do rural: capturar unha rapa,
tentar entendela, metela nunha fic-
ción.  Precisamente  a  ficción  foi  o
último  que  chegou.  Polo  camiño
ocorreron  cousas  persoais  que  me
axudaron  a  cimentar  a  familia. O
personaxe de María Vázquez baséa-
se na nosa loita interna do animal
contra o humano.

Esta familia está pasando un mo-
mento moi duro, pero prívanos de
ver os momentos máis dramáticos.
Por  que  deixar  eses  espazos  en
branco?
Porque creo que todo iso distraería
o discurso do filme. Decidimos ago-
char desde o guión certas partes do
drama,  comezar cunha película  xa
en camiño, centrada nos personaxes
máis que na acción, esconder todo
o dramático e gardalo para a parte
animal dos personaxes,  cando eles
conectan co instinto. Con eses ocos
pretendía  que  o  espectador  que
quixese entrar ao xogo que propo-
mos se mantivese alerta.

A cámara  está  permanentemente
enriba  dos  actores.  Como  afecta
isto á forma de traballar con eles?

O primeiro foi xerar a confianza ne-
cesaria: abrirme como cineasta, ex-
plicar os motivos da película. Dicir-
lles eu son isto, talvez non é algo ao
que  esteades  afeitos  pero  imos  ir
por este camiño. Eles confiaron e to-
do  funcionou.  Moito  ensaio  previo
para crear a familia e as feridas do
pasado. Para min a familia ten moito
de non dito, de problemas e quistes
que se trasladan ao silencio, á lin-
guaxe non verbal. Por iso á hora de
rodar decidín eliminar as olladas, o
pathos,  o  que  nos  dá  a  conexión
emocional. Cortar moitas veces des-
de o nariz, deixar só corpos.

Foi  a  de  Trote unha  rodaxe  moi
planificada ou houbo lugar para os
descubrimentos?
A película parte da premisa de tratar
as persoas como animais. Os corpos
como elementos finitos, que nos pe-
chan: non existe máis que o que está
ao alcance dos dedos. O tratamento
das  peles  animais  e  humanas  en
detalle ten a finalidade de abstraer-
se da figura completa e así igualar-
nos  na  pirámide  trófica.  Existe  un
guión clásico, estruturado. Cada sec-
ción do filme é un dos movementos
do  trote  dun  cabalo.  Interesábame
que  a  posta  en escena  inicial  fose
máis próxima ao teatral, ao cinema-
encadre, para logo ila esnaquizando
e chegar  a  un cinema físico,  onde
actores e cámara puidesen falar des-
de o corpo.

O escenario ten un peso crucial. O
filme captura a beleza das paisaxes
pero  o  lugar  tamén  está  bañado
dunha certa asfixia existencial. 
O patriarcado está por aí agochado e
é parte desa angustia e asfixia. Ade-
mais, están os roles de xénero, tan-
to para a muller como para o home.
Para min era importante trasladar ao
espectador  este  tempo  interno  do
rural, lento, inexorable, pero tamén
crear  unha  ficción  atrapada  en  si
mesma, coma os cabalos no curro do
final. Sen saída evidente.
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