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(Rhonda), Cate Blanchett (Amanda) | Produción: Filmnation Entertainment, Waypoint Entertainment

SINOPSE
a

En Austin (Texas) desátanse tres días
de desenfreo e tolemia nun espectá-
culo que convoca máis de 130 ban-
das de todo o mundo. Ao ritmo dese
caos  de  emocións,  dous  triángulos
amorosos atopan o seu punto en co-
mún e verán como as súas vidas se
conectan sen poder facer nada para
evitalo. A obsesión e traizón serán os
teloneiros da escena musical dentro
e fóra do escenario.

CRÍTICA DE CINE MALDITO

Neste  período  actual  de  creación
prolífica de Terrence Malick, a cone-
xión estilística e temática das obras
máis recentes da súa filmografía re-
sulta  máis  evidente  que  nunca.  No
caso de  Song to Song (2017) o vín-
culo  con  Knight  of  Cups  (2015) se
amplía  ao  ser  rodada  ao  mesmo
tempo  e  ao  contar  con  intérpretes
que aparecen nelas como parte dos
seus extensos elencos e a  súa na-
tureza de relato coral. A fita protago-
nizada por Rooney Mara, Ryan Gos-
ling,  Michael  Fassbender  e  Natalie
Portman supón un achegamento ás
imaxes máis acougado e emocional.
Desbota as súas querenzas por des-
bordar ao espectador con impactos
visuais,  cargas  discursivas  simbóli-
cas  e  unha  atmosfera  sonora  alie-
nante (como a vida do personaxe de
Christian Bale naquela) para dar pa-
so a un dispositivo formal moito máis
delicado, que pretende capturar a in-
timidade e as sutilezas dos vínculos
dos  seus  personaxes.  Faye  é  unha
guitarrista que busca o éxito  e que
forma un triángulo pasional con BV e
o produtor co que traballan ambos.
Mentres  namora  incondicionalmente
de BV,  as súas ambicións profesio-
nais, pero tamén os seus devezos de
experiencias e de satisfacer os seus 

desexos, lévana a manter un affaire
secreto con Cook.
a

A fórmula da montaxe para a cons-
trución  da  súa  estrutura  narrativa
fragmentada é xa coñecida. Hai dis-
tintos narradores que van enfrontan-
do os seus puntos de vista segundo
toman o seu lugar na historia, sub-
liñando diálogos e enfrontándose a
situacións a través das súas voces
internas, alleas á acción, como ins-
trumentos de reflexión que impoñen
ás súas escenas un estraño sentido
de instantes rememorados, dun pre-
sente  continuo  que  se  escapa  ao
propio sentido do tempo dos seus
personaxes.  A  música  nesta  oca-
sión  é  unha  serie  interminable  de
pezas clásicas e modernas de dis-
tintos xéneros,  grupos e cantantes
(entre  os  que  poden  atoparse  Die
Antwoord,  Patti  Smith,  Bob  Dylan
ou  The  Stooges)  que  serven  de
transición  fluída  entre  as  súas  se-
cuencias, de ambientación das súas
peripecias  de  xira,  que  amplifican
de forma delicada o ton cando é ne-
cesario,  buscando  moito  máis
acompañar e dar unha idea de pro-
gresión  e  para  concretar  o  estado
interno deles.  Song to Song medita
sobre  a  variada natureza  das  rela-
cións e as súas normas,  de como
se crean sobre a marcha de forma
única  entre  os  individuos  que  as
forman e pasan dunha fase a outra
sen fronteiras nin aviso previo.
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Segue aquí o uso dos grandes an-
gulares e dunha cámara que acom-
paña aos actores moi de preto. Algo
que axuda a capturar a súa compli-
cidade e acenos -todos os detalles
das súas expresións físicas-  minu-
ciosamente  e  permite  unha  inmer-
sión absoluta. A utilización dos pri-
meiros  planos  trastorna  en  moitas
ocasións a perspectiva do narrador.
Mentres en  Knight of Cups  se usa-

ban  sistematicamente  para  mostrar
as  reaccións  ante  a  contorna  e  os
demais  de  Bale,  nesta  a  ollada  do
director  mimetízase en  moitas  oca-
sións  cun  plano  subxectivo  doutro
personaxe sobre quen comparte os
seus pensamentos. As traizóns tanto
aos demais  como a un mesmo, as
contradicións do personaxe de Roo-
ney Mara sobre o sexo, o amor e as
súas  aspiracións  serven  para  dar
unha  idea  dos  distintos  tipos  de
atracción,  das  consecuencias  das
relacións creadas a partir  de  xerar-
quías de poder asimétricas nun lon-
go traxecto que lle permite aprender
o  valor  da  entrega  desinteresada
fronte a Cook: alguén que usa o seu
status para obter o que desexa sen
ningún tipo de miramiento ao consi-
derar  aos demais como meros me-
dios da súa satisfacción persoal, que
non valora as consecuencias de le-
valos ao límite físico e afectivo. Des-
de a terreal  Song to Song mostra a
procura da transcendencia entre os
seres humanos a través do amor, al-
go que Malick considera tan espiri-
tual e máxico como a fe e que nos
permite atopar sentido e a nós mes-
mos no outro.

 NOTAS DE CINEMANÍA

Peche do tríptico impresionista e ul-
trarromántico  que  Terrence  Malick
iniciou coa arrebatadora To the Won-
der e ten o caudal introspectivo de
Knight of Cups como panel central.
Song to  Song rodouse durante ese
mesmo  lustro  (2010-15)  de  excep-
cional efervescencia creativa en co-
laboración con Emmanuel Lubezki e,
a pesar de ser a menos autobiográfi-
ca, é a que, agás por unha breve via-
xe  mexicana,  mantense  máis  preto
de casa: as rúas de Austin, fogar ac-
tual  do  cineasta,  onde  conflúen  as
súas obsesións e estilemas.

Mércores 20: Proximamente, últimos días · M Eek | Luns 25: Masacre: Vén e mira · E Klimov


