
Filmoteca
Sesión do 25 de abril de 2022                                                                                                      9 Fugas
 n

9 fugas. España, 2020. Cor, 85 min. Musical noir |  Dirección e guión:  Fon Cortizo |  Fotografía: Javier Álvarez |
Música: Xavier  Bertólo,  David Santos |  Elenco: María Roja,  Olga Cameselle,  Noelia  Castro,  Lola Quirós,  Alfredo
Rodríguez, Areta Bolado, Ailén Kendelman | Produción: Xas Films

PREMIOS
a

Festival de Xixón 2021
Mellor  Película  ex  aequo  (Sección
Retueyos)
Premios Mestre Mateo 2021
Mellor Banda Sonora

SINOPSE
a

Filme que se estrutura en nove ca-
pítulos, que son vasos comunicantes
a través dos cales un relato líquido
discorre  coa  liberdade  da  música.
Temas como a memoria, o tempo e a
opresión  vanse  entrelazando  com-
pondo un relato hipnótico. 9 Fugas é
a un tempo unha indagación fílmica e
unha obra magnética que atrapa ao
espectador  nunha  vibrante  arañeira
de historias.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O filme está  baseado no  oráculo
do  I Ching, posto en relación con
imaxes aleatorias de Castelao. Isto
foi o que lles deu aos músicos pa-
ra comezar a compoñer.
Isto  tivo moito peso na concepción
do proxecto nos inicios. Propúñallo a
unha orquestra de música improvisa-
da co único impulso de algo aleato-
rio, e por aí entra o I Ching. Trátase
dun libro  moi  antigo de adiviñación
no que se tiran unhas moedas e con
iso sáeche un capítulo. Adoita ser un
texto poético e enigmático que pode
axudar a discernir por onde tirar nun
conflito ou predicir o que vai aconte-
cer. Eu quería algo aleatorio e a ins-
piración foi John Cage, que xa usara
este libro para compor certas pezas
musicais, a xeito de motivación.
Isto combineino cun libro de ilustra-
cións de Castelao,  que utilizaba un
pouco como o oráculo galego. Curio-
samente funcionaban moi ben e es-
tablecíase  un  diálogo,  supoño  que
porque hai unha xenialidade detrás.

Ese foi o impulso inicial, e paseillo a
músicos que fan improvisación, sós
ou en  pequenos grupos,  e  chega-
mos a  xuntar  uns dez.  Puxémolos
xuntos por sonoridades.
Pero a orquestra pedíame algo máis
e acabei por escribir un haiku para
cada capítulo, como referencia moi
paisaxística  e  atmosférica.  Nada
moi descritivo sobre a historia que
quería  contar,  só  apuntar  esta  at-
mosfera. O certo é que ao inicio non
tiña moi claro nin que quería contar,
agás polas actrices que ían partici-
par ou o tipo de fuxida que quería
para cada capítulo, pero quería dar-
lle algunhas referencias á orquestra.
Así, no segundo capítulo o mar está
moi presente e por iso eles arranca-
ron a música con sons que podían
mostrar  esa  vida  portuaria,  e  de
feito é a maneira de que as dúas ca-
pas,  a musical  e a narrativa,  vaian
encaixando.
Para  a  parte  musical  xuntámonos
un día en Cangas, na fábrica de Ma-
ssó,  e  gravamos  todo  do  trinque,
non existe  composición  de  ningún
tipo.  Interesábame  a  interacción  e
que fose unha música colectiva.  É
unha máquina complexa, na que un
en certo modo dirixe, o do lado po-
de elaborar con iso unha idea e a do
carón á súa vez asúmea. O cinema
tamén é unha arte de creación co-
lectiva,  aínda que ás  veces  iso  se
esquece, e eu quería recuperar esa
esencia. Non lles dei grandes refe-
rencias aos actores ou á equipa téc-
nica. Faciamos como cos músicos.
A filosofía era: “eu vou por aquí, ti
ségueme”.
Entón  gravamos  esas  nove  pezas
musicais e iso foi o que se lles en-
viou aos actores para que creasen
as súas secuencias. Ao inicio quería
unha  narración  máis  demarcada,
como no Decamerón, Os contos de
Canterbury ou As mil e unha noites,

na que a orquestra fose a narradora.
A dificultade era esa, integrar o mun-
do da orquestra co da fantasía crea-
da a partir dela. Penso que ao final
funciona, pois os músicos aparecen
e desaparecen, interveñen por intres
pero márcano todo, vense os fíos do
monicreque.  E que os músicos tra-
ballen  con  sons  que  poderían  saír
dos espazos da narración fai que ao
final  todo  empaste  ben  e  se  cree
unha mestura entre ambos mundos.
a

Non é casual que as protagonistas
sexan todas mulleres, e dos dous
únicos homes con peso na trama,
un é noxento. Doutra banda, estas
historias  persoais  compoñen  un
gran fresco colectivo. É moi deter-
minante  que  apareza  un  espazo
como a illa de San Simón, con to-
do o seu pasado. Que foi antes, os
espazos ou a historia?
Os espazos. De feito é unha película
de espazos. O maior traballo na pre-
paración do filme foi a procura de lo-
calizacións.  Como  xogabamos  coa
improvisación,  pero  sempre  dentro
dunha estética e sonoridade moi de-
terminadas, o primeiro que fixen foi
elixir os espazos nos que quería que
ocorresen as historias.
A illa de San Simón é sen dúbida o
centro  da  película.  É  un  lugar  con
moitas capas históricas, case todas
dramáticas. En certo modo, a pelícu-
la xoga a mesturar esa memoria co-
lectiva  mutilada  coa  persoal.  Hai
moitos  elementos  que  figuran  nela
que  son  recordos  meus,  ás  veces
experiencias  traumáticas,  e  dubidei
sobre  usar  protagonistas  mulleres,
porque como eran vivencias tan per-
soais,  parecía que tiñan que ser de
home.  Pero  pensei  que  non  podía
deixar de apuntar que o patriarcado
é máis  nocivo coas mulleres,  aínda
que  tamén  poda  ser  daniño  para
moitos homes.

Mércores 27: O acontecemento · Audrey Diwan | Luns 2: A muller que escapou · Hong Sang-soo


