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SINOPSE
a

O 10 de abril  de 2019 tivo lugar un
dos acontecementos científicos máis
impactantes do século:  a obtención
da primeira imaxe dun buraco negro.
Unha fotografía que convulsionou o
mundo xa que confirmaba a teoría da
relatividade de Einstein. Pero, como
se chega a unha descuberta tan rele-
vante?  O documental  conversa  cos
físicos máis prestixiosos do noso pa-
ís, incluíndo varios dos que interviñe-
ron na obtención da imaxe, e indaga
nas  súas  motivacións  persoais  co
obxectivo de dar  resposta  ás gran-
des preguntas que aínda se fai o ser
humano.

ENTREVISTA EN 20 MINUTOS

A  participación  española  na  obten-
ción  da  primeira  imaxe  obtida  dun
buraco  negro  a  través  dun radiote-
lescopio  situado en  Granada e  dos
seus  responsables  constitúe  o  “re-
mate” a esta cinta de 88 minutos na
que o director Gonzalo Gurrea con-
tou co apoio técnico do cámara e di-
rector de fotografía Christian Villalba
e que se proxecta en tres sesións sa
Seminci de Valladolid.
a

Nunha  entrevista  concedida  a  Eu-
ropa Press, Gurrea explicou que para
a súa primeira longa buscou facer al-
go “moi persoal”, polo que elixiu un
tema como o da investigación cientí-
fica aplicada ao espazo que lle apai-
xona “desde neno” e que lle ofrecía
“máis liberdade creativa”.
a

Así, empregouse durante un ano só
en documentarse para  este traballo
antes de comezar as entrevistas coa
quincena  de  científicos  do  Instituto
de  Física  Teórica  da  Universidade
Autónoma de Madrid e o Instituto de
Astrofísica  de  Andalucía,  ambos os
dous  adscritos  ao  Centro  Superior
de Investigacións Científicas (CSIC).

A rodaxe, como recoñeceu Gurrea,
foi  “complexa”  pola  cantidade  de
testemuños recolleitos, algúns deles
no radiotelescopio de Granada,  si-
tuado en plena Serra Nevada, o que
complicou  a  loxística.  Ademais,  a
recollida  destas  voces  tívose  que
adaptar aos ocos que deixaban os
traballos destes investigadores, a fin
de non interromper o seu labor.
a

Tras iso, a montaxe da fita e a criba
de todo o material reunido foi outro
reto no proxecto, segundo sostivo o
seu director, quen admitiu o “cam-
bio importante” que lle supuxo pa-
sar da curta á longametraxe e estru-
turar  unha historia  en  preto  de  90
minutos.
a

Outro dos desafíos para este docu-
mental  que  non contou  con finan-
ciamento externo público nin priva-
do foi, como sinala Gonzalo Gurrea,
conseguir “captar ao espectador” e
que “a xente que non soubese nada
deste  tema”  quedase  “atrapada”
coma el.
a

O  desenvolvemento  deste  traballo
topouse coa concesión este mesmo
mes de outubro de 2020 do Premio
Nobel de Física aos científicos Ro-
ger Penrose, Reinhard Genzel e An-
drea Ghez polas súas investigacións
sobre os buracos negros, cuxa pri-
meira  imaxe  puido  obterse  grazas
ao  traballo  de  varios  radiotelesco-
pios distribuídos por todo o mundo,
o único dos cales que se atopa en
Europa é o de Granada.
a

O director recoñece que non afron-
tou o documental cunha idea prede-
terminada de por onde debía transi-
tar,  senón que se limitou a “escoi-
tar” a estes profesionais sen “condi-
cionar”  as  súas  opinións  e  deixar
que  o  resultado  desas  entrevistas
marcase o rumbo. “Non buscaba fa-
cer  algo reivindicativo,  senón mos-

trar unha fotografía do panorama ac-
tual”, apuntou.
a

En canto  ao  interese que  xeran  os
buracos  negros,  Gurrea  achacouno
ao “descoñecemento” que hai aínda
sobre eles, a pesar de que xa Albert
Einstein  os  predixera  en  base  ás
súas investigacións e que aínda que
a día de hoxe se ignora moito sobre
a súa realidade, si se logrou demos-
trar a súa existencia.
a

Neste sentido, reivindicou o interese
que os buracos negros teñen de seu
sen necesidade de recorrer a relatos
de ficción sobre eles que “ás veces
afastan demasiado da física”. Sobre
este  punto,  si  destacou como pelí-
cula de ficción que aborda este as-
pecto  “desde  o  rigor”  a  Interstellar
de Christopher Nollan, a cal contou
“co  asesoramento  científico”  aínda
que iso non sexa “o normal”.
a

Director,  guionista  e  actor,  Gonzalo
Gurrea  logrou  coa  súa  webserie
Fracasados polo mundo nomeamen-
tos e premios en festivais nacionais
e  internacionais  como  Miami,  Can-
nes, Atlanta, Uruguai ou Alfaz del Pi.
a

Así  mesmo, Gurrea é autor  de  tres
curtametraxes de ficción (Confesión,
Terracita e  Cutanda  e  Fillos)  e  da
webserie  Road to Andaloser,  nunha
traxectoria que se iniciou en 2012.
a

O  director  valenciano  constatou  a
“incerteza”  en  que  navega  agora
mesmo a creación cultural debido á
pandemia do coronavirus,  fronte ao
cal os creadores deben, “do mesmo
xeito  que  os  científicos”,  tirar  de
“paixón polo  que fan”,  xa  que  isto
“parte dunha necesidade”. Así, a si-
tuación  obrigou  a  atrasar  rodaxes,
realizalos a distancia ou aproveitar o
confinamento para escribir, pero ad-
mitiu que como narrador ten “moi di-
fícil parar”.
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