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16 DE DECEMBRO. España, 2019. Cor, 14 min. Drama | Dirección e guión: Álvaro Gago Díaz | Fotografía: Lucía C. 
Pan | Música: Xavier Bértolo | Intérpretes: Cristina Iglesias (Lucía), Javier Valcarce, Fran Pérez, Diego Abal, Ruth 
Boente, Martín Duplá | Produción: Ringo Media

PREMIOS
a

Festival Curtocircuíto 2019
Mención Especial do Xurado

SINOPSE

Sábado noite. Lucía, 25 anos, sae de 
adestrar a balonmán e vai buscar ao 
seu  irmán  en  moto  baixo  as  luces 
dunha cidade que cre coñecer. 

NOTAS DO DIRECTOR

Atopei a forza para erguer este pro-
xecto no tema elixido. Queimábame 
dentro,  cheo  de  urxencia  e  rabia. 
Doíame o estómago, aínda doe. E vo-
mitei. Só entón apareceu a razón e 
decateime  de  que  16 de decembro

non só me brindaba a oportunidade 
de  participar  activamente  na  de-
fensa das miñas conviccións, senón 
que  tamén  me concedía  o  espazo 
para  explorar  diversas  vías  de 
investigación ligadas ao fílmico e ao 
humano abertas en anteriores pro-
xectos. A inesgotable busca que nos 
move a todos.

Sen ánimo de atopar ningún tipo de 
perfección, 16 de decembro permi-
tiume continuar indagando nas difi-
cultades  dos  individuos  para  rela-
cionarse cos espazos, na eficacia da 
suxestión  no  canto  da  exposición, 
na suma de autenticidade e poesía 
como fórmula para atraer ao espec-
tador  sen renunciar á honestidade, 
na idea de que a verdadeira narra-

personaxes,  ou  na  dobre  relación 
identificación/distancia, observar e 
estar ao mesmo tempo.

16 de decembro non pode ser, pero 
é, e temos que seguir expoñéndo-
nos  a  iso,  mirarnos  directamente 
aos ollos, reflexionar e actuar. Dixo 
Simone de Beauvoir que a existen-
cia  precede  á  esencia,  porque  a 
esencia  a  construímos  coas  nosas 
accións. Non estamos determinados 
por  natureza.  Somos  responsables 
dos  nosos  actos.  Sinto  que teño a 
obriga de protestar contra todas as 
formas de opresión. Facer este fil-
me era a miña responsabilidade co-
mo cineasta e como cidadán. 

16  de  decembro  leva  implícito  un 
desexo de liberación.

SUC DE SÍNDRIA. España, 2019. Cor, 22 min. Drama | Dirección, guión e fotografía: Irene Moray | Música: Nico 
Roig | Intérpretes: Elena Martin (Bárbara), Max Grosse (Pol), Irene Contreras (Silvia), Bárbara Mestanza (Celia), Pol 
Nubiala (Oriol), Sergi Vilà (Gerard) | Produción: Distinto Films

PREMIOS
a

Festival de Málaga 2019
Mellor Actriz

SINOPSE

Bárbara e Pol pasan unhas vacacións 
cuns  amigos.   Co  apoio  de Pol,  no 
medio da natureza, entre bágoas e 
risas, Bárbara curará vellas feridas e 
redefinirá a súa sexualidade.
 
NOTAS DO DIRECTORA

O meu propósito con este filme é ex-
plicar unha historia de amor honesta 
e  presentar  unha  personaxe  que  é 
quen de sandar as súas feridas e re-
conectar coa súa sexualidade.

A innovación deste filme non recae 
só no tema, senón no punto de vis-
ta. O foco non está no trauma, se-
nón na posibilidade de sandación. 

Para  min,  é  especialmente  impor-
tante presentar un modelo de rela-
ción de parella san, fuxindo dos tó-
picos tóxicos que adoitamos atopar 
nas pantallas. É por isto que o per-
sonaxe feminino, lonxe de ser unha 
vítima, é unha persoa forte,  aser-
tiva e divertida, e tamén é esta a 
razón pola cal  construín un copro-
tagonista sensible con suficiente in-
telixencia emocional para acompa-
ñala neste proceso tan complexo.

Baseei  o  traballo  cos  actores  en 
meditacións guiadas,  que fixen es-

pecialmente para eles, co obxecti-
vo de chegar a un estado de cone-
xión real e vulnerabilidade. Tamén 
usamos  exercicios  tántricos  para 
axudalos a conectar entre eles a un 
nivel profundo e crear así uns lazos 
fortes de confianza. O equipo estivo 
liderado por mulleres e todo o mun-
do axudou a crear unha atmosfera 
de seguridade no set de rodaxe pa-
ra que os protagonistas se sentisen 
cómodos, o cal foi clave para a rea-
lización da peza.

Para min é moi importante explicar 
esta historia e dala coñecer. O meu 
desexo é crear unha narrativa alter-
nativa  para  unha  experiencia  que 
adoita  ser  moi  dolorosa,  unha na-
rrativa que traia luz e esperanza.

Mércores 27:  A cinza é o cor máis branco  | Xoves 28: Un violento desexo de felicidade 


