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SINOPSE
a

O  documental  ofrece  unha  visión 
persoal e diferente dunha tradición, 
a  do  Entroido,  que  viaxa  ao  fondo 
das emocións. Na fita, que percorre 
os  entroidos  de  Laza,  Santiago  Da-
rriba, Xinzo de Limia, Salcedo, Viana 
do Bolo, Verín, Vilariño do Conso e 
Manzaneda,  mestúrase  a  música da 
trikitixa  de  Kepa  Junkera  coa  dos 
sons ancestrais da celebración. Nes-
te documental, que xurdiu de forma 
improvisada e se rodou en menos du-
nha semana, o músico guíanos polas 
entrañas  dos  entroidos  ourensáns  e 
lucenses, acompañado coa música do 
seu disco Galiza e con 3 temas novos 
que compuxo especialmente para o 
proxecto.  “Veremos como se  visten 
un peliqueiro  ou unha pantalla con 
sinceridade 100%, como se o prota-
gonista llo contase a un amigo que 
vai de visita”, explica Junkera. A ori-
xe do documental vén das amizades 
que o músico bilbaíno fixo na nosa 
terra, froito da estreita relación con 
ela  durante  moitas  décadas,  unha 
homenaxe a unha cultura poderosa e 
forte. A película fai referencia a esa 
“outra  Galiza”  que  ten  unha  forza 
incrible,  ese mar que tamén chega 
ao interior.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De onde partiu este proxecto, e co-
mo se viu involucrado nesta rodaxe 
con claras referencias road movie?
Javier Torquati, un dos impulsores do 
proxecto,  contactou  comigo  para 
gravar unhas imaxes de Kepa Junke-
ra interactuando coas súas amizades 
durante os días do Entroido. Kepa e 
máis el falaran de facer unha peque-
na reportaxe do seu paso por Galiza 
nestes  días.  Kepa  Junkera  viña  de 
dar un concerto en Barcelona e fixo 
todo o  percorrido dunha tirada até 
Celanova,  na  Rectoral  de  Ansemil, 
lugar  onde  se  hospedaba.  Ceamos 
xuntos e falamos de como iamos or-
ganizarnos  para  facer  a  gravación. 
Ao dia seguinte, antes da partida ca-
ra ao primeiro entroido, Laza, gravei 

unhas  imaxes  de  Kepa  mantendo 
unha conversa telefónica no coche 
con Ñaka, un dos seus amigos. Ha-
bía algo especial nesa conversa. Ña-
ka estaba triste porque chovía moi-
to e estaba moi pendente do tem-
po. Había tal naturalidade na con-
versa que dixen: “isto dá para moi-
to máis”. Gravei horas de material. 
O que ía ser  unha reportaxe de 4 
minutos pasou a ser un docudrama 
de 51. Esa conversa foi a que mar-
cou o inicio da road movie. O paso 
polo entroido rodouse sen guión. É 
natural  ao  100%.  O  único  que  se 
preparou foi o calendario de visitas 
de  cada  entroido.  Logo  pensamos 
en darlle un empaque máis preto do 
docudrama e  aí  foi  onde  se  guio-
nizou unha pequena parte que nos 
leva á casa de Kepa Junkera, en Bil-
bao, onde inicia a película.

Que  sabía  antes  de  empezar  da 
cultura  dos  entroidos  do  sur  do 
país? E da música e traxectoria de 
Kepa Junkera? 
Como ourensán  coñezo  o  Entroido 
desde ben cativo. Pero tamén é cer-
to que nunca tivera a oportunidade 
de ver ó oso de Salcedo, os folións 
de Viana do Bolo ou os entroidos de 
Vilariño de Conso ou Manzaneda, a 
celebración en Santiago Darriba. Si 
que  vira  algún  reportaxe  na  rede 
que falaba do proceso de  creación 
das  máscaras.  Recoñezo  que  esta 
viaxe tamén me serviu para enchou-
parme de cada unha das tradicións, 
aínda que fose  cámara en man.  A 
Kepa  coñecino  nun  encontro  de 
músicos que tivo lugar na Rectoral 
de Ansemil que tamén me encarga-
ba de gravar, ademais de ir a algún 
concerto del, claro.

É  algo  sorprendentemente  habi-
tual  que  teña  que  vir  alguén  de 
fóra a pór en valor o noso. Porén, 
a personalidade do músico si que 
é  fundamental  nas  relacións  que 
establece  cos  veciños  coprotago-
nistas... Como conseguiron que a 
filmación non interferise?
Tes moita razón. É moi habitual, pe-

ro  é  algo  enriquecedor.  Penso  que 
non  significa  que  non  poñamos  en 
valor o noso. Que a nosa cultura dun 
xeito ou outro chegue a interesar a 
alguén que vive a 600 km é todo un 
logro.  Kepa interésase  pola  cultura 
galega e a xente da nosa terra pre-
sume de tradición chamando a aten-
ción do músico. Polo que observei na 
viaxe,  cada  entroido  non  busca  a 
masificación de xente; é a súa tradi-
ción e gústalles vivila como aldea. É 
algo  moi  especial  para  eles,  unha 
dura  espera  que  culmina  o  día  do 
Entroido. 

O  ritmo  frenético,  a  proximidade 
coa xente,  a interacción coa paisa-
xe...  son  elementos  que  acaban 
nunha mestura asombrosa. Como o 
montou? Cantas versións?
O ritmo é  frenético  na  montaxe  e 
creme que tamén o foi a rodaxe. Moi 
cansos,  moitísimos  quilómetros, 
sempre coa cámara preparada para 
non  perder  detalle.  Pódoche  dicir 
que,  a pesar da gran acollida e de 
coidarnos como membros da familia, 
eu case non probei bocado. Como di-
ciamos  antes,  a  personalidade  de 
Kepa é tan próxima e natural que o 
camiño se abría paso só. Tivemos a 
gran sorte de contar cunhas paisaxes 
marabillosas  en  todo  o  proceso,  e 
como ben dis mesturándoas coa tra-
dición acababan mostrando un lenzo 
moi vistoso. A verdade é que houbo 
dúas  ou  tres  versións  da  montaxe, 
pero a duración era similar. Puíndo 
aquí e alá, acabamos en 51 minutos.

Que lles supuxo abrir a última edi-
ción do OUFF?
O certo é que foi unha gran sorpre-
sa. Contactáronnos para pór o docu-
mental  nunha  sección  paralela  du-
rante a semana de proxeccións, pero 
chegamos a un acordo e organizouse 
un evento moi bonito coa maioría de 
entroidos da rexión no propio Audi-
torio  de  Ourense.  Foi  un  momento 
moi  emocionante  que  os  que  pui-
deron vivilo  abofé  que lles gustou. 
Kepa tocou coa banda de Xinzo de 
Limia o tema que pecha o filme.

Vindeira sesión o martes 23 ás 20:30 no Café El Pueblo: Matangi / Maya / M.I.A. ·  Stephen Loveridge


