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PREMIOS
a

Festival Márgenes 2019
Mellor Película (Escáner)
Festival de Sevilla 2019
Mellor Dirección (Nuevas Olas)

SINOPSE
a

A vida de catro mulleres e unha nena 
vese alterada pola chegada inespera-
da de dous forasteiros. Un deles foxe 
do  outro,  agochándose  pola  aldea 
coma un ser fantasmagórico de dubi-
dosa  existencia.  O  outro,  un  home 
ferido e cunha arma, perturbará de 
diferentes  formas  o  día  a  día  das 
mulleres,  nunha  fronteira  entre  o 
real e o imaxinado, entre o pesadelo 
e o soño, entre o medo e o desexo.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Que hai detrás de  Arima, o miste-
rioso título da película?
Pois hai efectivamente misterio, ta-
mén é o nome dun piano bar no fil-
me no que os personaxes se expoñen 
máis á ollada dos outros. A ollada é 
sen dúbida un dos temas clave.

O prólogo, con ese ollo que se de-
forma, deixa claro que a ollada vai 
ser un tema importante.
Para min era a forma de establecer a 
perspectiva da película, facer finca-
pé no tema da ollada. É como un xo-
go de espellos. Mirámonos no outro. 
O outro mírase en nós. E aí é onde se 
establece a película.

O fantasmagórico  é  parte  central, 
nalgúns momentos vemos espíritos. 
Por que decide facelo corpóreo?
Ás veces parécenos ver, pero non es-
tamos  seguros  de  que  sexa  real  o 
que vemos. Esa brétema, ese non sa-
ber se debo confiar  plenamente no 
que vexo ou non é un dos elementos 
do filme. Ademais, a película traba-
lla cunha identidade fusionada entre 
personaxes poliédricos. Nese sentido 
hai unha certa confusión de quen é 
quen, seica  os  desexos  e  obsesións 
dunha son os desexos e obsesións da

outra, non sabes a quen lle perten-
ce ese drama ou esa fantasía. Era 
unha  forma  de  buscar  alter  egos, 
múltiples capas nos personaxes.

Hai moitos elementos misteriosos 
que o espectador intúe pero non 
ve. Que obxectivo teñen eses mis-
terios que non se desvelan?
Hai algo de xogo na película. Tento 
darlle unhas ferramentas ao público 
para que acepte o xogo, pois pode 
resultar  frustrante  o  feito  de  non 
saber.  Tamén  era  unha  forma  de 
elevar  como se  percibe o  que  su-
postamente  está  a  suceder.  Isto 
convida ao público a aceptar a in-
certeza. Nós, no día a día, non per-
cibimos con certeza as cousas, mo-
vémonos con confusión. Quería tra-
ballar desde esa forma de entender 
e  aceptar  o  non  saber.  O intuír  e 
confiar tamén nesa intuición.

A acción transcorre  en Mondoñe-
do. Hai un punto case etnográfico 
na forma na que retrata o lugar.
Na primeira versión do guión era un 
lugar menos real, ata que buscando 
localizacións  cheguei  a Mondoñedo 
e todo encaixa, porque era dunhas 
dimensións perfectas: ás veces pa-
rece cidade, ás veces vila, ás veces 
aldea. Doutra banda, está cheo de 
humidade, de verdor, de pedra. Bai-
xa a néboa e ten unha forza telúri-
ca  moi  especial.  E  principalmente 
está  como  suspendido  no  tempo, 
como abandonando o presente. Hai 
unha idea de recordo pero á vez de 
decadencia do actual, que era per-
fecta para a atmosfera do filme.

Alí atopou á nena protagonista.
Xa unha vez en Mondoñedo, come-
cei o casting para buscala no seu lu-
gar de confort, non quería extraela 
e que o filme fose algo traumático. 
Foi unha sorte, porque había só un 
colexio con 15 nenas desa idade e 
xusto apareceu ela; foi como unha 
agulla  nunha  palleira.  Foi  bonito 
atopala,  porque  tiña  algo  moi  de 
Olivia. A forma de mirar, o tempo, a 

percepción da maxia. Esa confusión 
entre realidade e xogo moi desa ida-
de, nela dábase todo isto.

É a súa primeira longa como direc-
tora e a súa primeira obra de fic-
ción. Por que dar o salto?
Nunca me sentín dun lado ou dou-
tro. Para min ambos os xéneros son 
cinema  e  creo  que  dialogan  entre 
eles. Tamén foi un reto grande para 
min á hora de expor a proposta,  a 
rodaxe, a infraestrutura, a dirección 
de  actores,  traballar  cun  equipo 
grande ou o feito de delegar a cáma-
ra. Son cuestións que supuxeron un 
cambio de perspectiva da cal gocei 
moitísimo.

Provocoulle  algún  conflito  na  súa 
relación  coa  creación  das  imaxes 
delegar a cámara?
Levo tempo traballando coa cámara 
en man, que contén algo moi persoal 
de quen a manexa. Gozo moito desa 
cámara  temperamental  que  treme, 
que  se  deixa  seducir,  que  dialoga; 
iso  identificábame  claramente  nas 
miñas curtas. Neste caso contei con 
moita máis xente,  que impregnou a 
súa pegada na película. Como mane-
xar  estas  novas  sensibilidades  que 
dialogan coa túa foi todo un reto.

Segue rodando en celuloide, neste 
caso en 16 mm. É un acto de resis-
tencia ante o dixital?
Non son inimiga do dixital. Gozo do 
matérico, pero cada proxecto nece-
sita  as  súas  estratexias  formais.  É 
unha pregunta que me fixen moito, 
porque  condicionaba  a  rodaxe  de 
forma importante, e vin que para es-
te proxecto era preciso o celuloide. 

Que papel xogou o idioma?
Eu asumino con total  naturalidade. 
Se estou a rodar uns personaxes con-
cretos dunha zona na que se fala ga-
lego,  non  hai  razón  para  non  usar 
esa  lingua.  Paréceme moi  bonito  o 
galego,  e  creo que o  feito  de  que 
até agora fose raro que se escoitase 
no cinema é un problema.

Mércores 18:  Fin de século · Lucio Castro | Luns 23:  Ruben Brandt, coleccionista · Milorad Krstic


