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SINOPSE
a

Juan  Tallón  (Vilardevós,  1975)  pasa
todo  o  día  escribindo,  en  especial
cando  non  escribe.  En  2020,  dúas
semanas  antes  do  confinamento,
presentou  Rewind,  un libro ambien-
tado en Lyon sobre a fraxilidade da
vida,  os  golpes  inesperados  e  as
cousas que se perden para sempre.
Este documental narra a historia do
proceso de creación de Rewind e de
como a nova realidade acabou apo-
derándose da ficción.

ENTREVISTA NO ABC

Nada do que pasou estaba previsto,
pero as cousas case nunca suceden
como se  supón  que  teñen  que  fa-
celo. A finais de febreiro de 2020, o
documental sobre a vida dun escritor
galego, Juan Tallón, e o proceso de
creación  da  súa última  novela,  Re-
wind (Anagrama), estaba case termi-
nado.  De  igual  modo,  a  fins  dese
mesmo febreiro, o libro presentouse
en Madrid e Tallón saíu de festa pen-
sando que era o comezo de algo. E
foino. Dúas semanas despois pecha-
ron  as  librarías.  Tamén  todo  o  de-
mais. Agora, o resultado daquilo, Es-
cribir  o  imposible,  presentouse  na
sección DOC España da Semana In-
ternacional de Cinema de Valladolid.
A

“Díxome moita xente que esa vez foi
a  última  que  saíron  de  esmorga.  A
presentación  estaba  a  rebentar  e,
coa  perspectiva  que  dá  o  tempo,
abráiame que non levásemos másca-
ras  nin  nada.  Estabamos ás  portas
do confinamento!”,  conta Tallón nu-
nha  entrevista  con  ABC  na  capital
valisoletana.
a

A vida cambiou dun día para outro,
como tamén o fai a dos protagonis-
tas  de  Rewind,  onde  os  afectados
por  un  suceso  traumático  recons-
trúen  unha e  outra vez  o que  suce-

deu. Rebobinan para entender. “Li-
da a partir de marzo de 2020 é outra
novela, é como se fose premonito-
ria.  Fala de algo que nos está pa-
sando, de como todo salta polo aire
de súpeto”, sostén en alusión á ar-
chicoñecida dicotomía de se a fic-
ción  imita  á  realidade  ou  é  esta
quen copia á primeira.
a

En Rewind, a explosión dun edificio
na rúa Romarin de Lyon deixa un só
supervivente, Paul Madiot, un vinte-
aneiro que minutos antes estaba a
vivir o mellor momento da súa vida.
“É a historia dos que quedan, de re-
construírse tras terse feito anacos”,
desenvolve para agregar que, can-
do ocorre un atentado ou un feito
traumático,  “ao principio  sabémolo
todo sobre as vítimas, logo pasa o
tempo e xa non saen nos medios de
comunicación,  pero  eles  seguen
convivindo cada mañá co que pa-
sou”. Tal e como está a ocorrer coa
pandemia,  que  comeza  a  deixarse
atrás.
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Pola súa banda, o director da longa,
Simone Saibene, sinala a ABC que,
ao  principio,  o  que  el  quería  era
“facer un documental sobre un es-
critor, un documental literario. Logo
chegaron as coincidencias con todo
o que estaba a pasar”,  comenta e
sinala que durante o filme saen mo-
mentos anteriores á pandemia e os
meses posteriores ao peche. “É di-
cir, saen dúas persoas distintas por-
que isto cambiounos a todos”, suli-
ña.
a

A fita presenta un só individuo que
conversa  con alguén que  lle  lanza
preguntas tras o lente. Pasea, mó-
vese pola casa, senta e conta como
foi  traballar  desde  o  seu  fogar,  o
deixar  de  saír  e  a  incerteza.  Fala,
desde  a  súa  perspectiva  literaria,
sobre o que ocorreu: como encaixar
a fraxilidade  da vida,  os golpes in-

inesperados e as cousas que se per-
den para sempre. “Todo o bo e o be-
lo nace dun cero profundo. O tempo
pasa e as cousas seguen sucedendo
e a xente continúa coa súa vida. Non
hai outra”, conclúe Tallón.

 CRÍTICA, LA VOZ DE GALICIA

Coa sección oficial da Seminci a bo
nivel,  entre  as  35  sesións  de  onte
(desde as 9.00 horas, a primeira, até
as 22.30, a última) repartidas nunha
ducia de pantallas, houbo máis pro-
tagonismo  galego  na  sección  Doc
España co pase do documental  de
Simone G. Saibene  Escribir o impo-
sible, ao redor de Juan Tallón, un re-
trato tomado a modo de gran primei-
ro plano sobre o escritor e columnis-
ta  de  Vilardevós,  un  dos  autores
máis celebrados da literatura espa-
ñola recente. Saibene, un italiano de
Ourense, na súa presentación en Va-
lladolid, admitiu que “ao principio o
filme  íase  a  centrar  na  novela  Re-
wind, pero ao final ocorreu este su-
ceso inesperado do covid, e o libro
tamén fala diso, dos golpes azarosos
que o cambian todo e da capacida-
de dos seres humanos de refacerse
a partir dos seus propios anacos. É
unha metáfora dos que pasamos es-
tes últimos anos”. Gravado entre os
anos 2019 e 2021, en Ourense, Ma-
drid e Vilardevós, oscila entre as re-
flexións do autor sobre a creación li-
teraria en xeral  e a súa propia,  con
insertos  de  momentos  da  súa  vida
cotiá, no estudo, gravando para a ra-
dio, ou presentando un dos seus li-
bros,  xunto  a  curiosas  anécdotas,
como a de catro novelas primerizas
e inéditas que se nega a publicar pe-
ro tamén a destruír, e que conserva
en copias únicas impresas en papel.
Unha produción canónica, áxil e rít-
mica, que pide prolongarse en novas
entregas.
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