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La estrella errante. España, 2018. Cor, 67 min. Documental | Dirección e guión: Alberto Gracia | Fotografía: Mauro 
Herce, Alberto Gracia |  Música:  Jonay Armas |  Participantes: Nacho Alonso, Rober Perdut |  Produción: El Horlá 
Producciones, Zeitun Films, El Viaje Films

PREMIOS
a

Festival de Dock of the Bay 2019
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En 1984, a banda punk Los Fiambres 
publicou un disco de culto,  El lado 
oscuro del  rocanrol,  no  que asegu-
raban  que  vivirían  para  sempre. 
Trinta  anos  máis  tarde,  todo  cam-
biou.  Rober  Perdut,  o  cantante  so-
lista do grupo, atópase nun Vigo que 
non se parece ao seu fogar natal. El 
mesmo cambiou. Xunto a Nacho, un 
amigo fotógrafo,  Rober emprenderá 
unha aventura na que viaxa por un 
mundo que deixou de ser seu.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Contento de estrear o filme en Ró-
terdam?
Si, o festival é como a miña segunda 
casa. Como as miñas películas son un 
pouquiño  arty,  como plataforma de 
lanzamento  este  é  o  mellor  sitio. 
Non confiaba moito nun filme feito 
con catro duros,  pero ao final  gus-
toulles. En Róterdam déronme o pre-
mio FIPRESCI con  O quinto evanxeo 
de  Gaspar  Hauser.  Daquela  o  filme 
tivo  un  circuíto  moi  pequeno,  pois 
era unha película bastante complica-
da: esta de agora é máis entretida, 
no sentido en que divirte, é máis ci-
nematográfica.
a

A formulación de ambos os filmes é 
completamente  distinta,  partindo 
da fotografía, que agora é en cor. 
Busca novas narrativas, saíulle así, 
apetécelle algo distinto?
As tres cosas: a nivel de rodaxe e de 
preprodución foi puro azar. Por dicilo 
dunha forma un pouco pedante: foi 
unha  filosofía  tráxica  de  rodaxe, 
abocada  ao  desastre,  porque  foron 
bastante desastrosas tanto a prepro-
dución como a rodaxe. Foi un xeito 
de rodar onde eu estaba máis ausen-
te que presente, dando máis cabida 
á vida e non tanto a un mesmo como 

autor: non me dixen “Cantas ideas 
boas teño e mira que película vou 
facer!”;  senón  que  os  meus  com-
pañeiros  de  rodaxe  preguntában-
me: “Ti sabes o que estás a facer?”. 
Eu tampouco lles ía a mentir: “Pois 
non teño nin idea,  a  verdade”.  Si 
que quería facer un filme sobre non 
mortos,  onde  a  imaxe  electrónica 
de televisión  se  solape coa  do ci-
nema, algo coherente coa natureza 
abstracta da imaxe dixital. Sempre 
tiro  de  chiscadelas  metacinemato-
gráficas,  é dicir,  está infestada de 
chiscadelas á historia do cinema co-
mo  á  propia  natureza  da  imaxe; 
tanto os personaxes como a película 
falan  da  procura,  da  relación  coa 
imaxe,  tanto  entre  eles  mesmos, 
como eu coa película e o público co 
resultado.
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Foi o grupo musical Los Fiambres a 
motivación ou semente inicial?
A inicial é Rober Perdut, o cantante 
da formación, cuxa entrevista des-
cubrín a posteriori: a montaxe está 
condicionado por esa entrevista. Eu 
vexo nela moitas referencias simbó-
licas ao imaxinario  colectivo:  para 
min a peza central sería xa a entre-
vista que lle fan a Rober, en televi-
sión, onde se ve que está absoluta-
mente perdido e fai que quen estea 
enfronte estea perdido tamén. Para 
min  esa  entrevista  é  A  estrela 
errante. A estrutura parte de aí: ro-
dei influenciado pola psicanálise e 
polas  primeiras  gravacións  cientí-
ficas. Son as dúas ramas esquecidas 
pola  historia  do  cinema:  non  me 
gusta o documental  porque é algo 
máis  próximo á  propaganda que á 
propia esencia da imaxe cinemato-
gráfica, e tampouco me gusta a co-
rrente hollywoodense de guión pe-
chado.  A través  da  ficción  pódese 
chegar moito máis lonxe que a tra-
vés dun documento puro, así que o 
manipulo e saen estes híbridos: pa-
ra min todo é ficción. Onde se de-
bate  o  cinema é  entre  verdade  e 
ficción.

O son está  máis  presente  que no 
seu  anterior  filme:  transporta  e 
evoca máis que a propia imaxe.
A película íase a chamar Eco, como a 
ninfa que estaba namorada de Nar-
ciso,  quen  non  era  capaz  de  vela 
porque estaba namorado da súa pro-
pia imaxe e ela desaparece e queda 
abocada a repetir as frases finais do 
que escoita: xa non é persoa, senón 
simplemente unha caixa de resonan-
cia. O paradoxo da era visual é que 
cando todo é imaxe, o son manda, 
que é o que realmente me fascina: a 
película  tira  por  aí.  Iso  mantenche 
enganchado ante o estrañamento da 
imaxe.
a

Aos personaxes do filme coñecíaos 
ou tivo que buscalos?
O meu colega máis antigo dos dous é 
Nacho  Alonso,  un  fotógrafo  vigués 
que traballa moito con retratos, e a 
Rober  Perdut  coñecino  en  Madrid: 
fascinoume a súa imaxe, a súa pre-
senza. Foi difícil  rodar con el, por-
que é moi disperso.

Todo filme é moi misterioso e enig-
mático. Transmite a idea dunha ro-
daxe tentativa, aberta.
A película está feita na montaxe a 
partir dunhas imaxes que se rodaron 
con bastante liberdade. O guión era 
esnaquizado a cada segundo. A mon-
taxe fíxose como cando zapeas bus-
cando imaxes que te estimulen, pero 
evitando a sedación que produce o 
zapping e a acumulación de imaxes. 
O que me interesaba era esa perda 
de corpo que sentimos ao ver a tele-
visión.  Desmaterializámonos,  non 
existimos  e  miramos  ao  infinito;  a 
tele está feita para non ter que sen-
tirse. Coa droga ocorre o mesmo: o 
corpo  pérdelo,  non  o  sentes  e  ac-
cedes a outro lugar no que o corpo 
xa non parece mortal, senón que es 
unha especie de imaxe sedada de ti 
mesmo. A montaxe quere evidenciar 
esa perda de corpo; a película perde 
o  corpo  porque  está  moi  desmem-
brada e estase buscando a si mesma.
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