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Premios Goya 2021
Mellor Son
Premios Gaudí 2021
Mellor Son

SINOPSE
a

Unha deseñadora de son pasa moi-
tas horas soa gravando efectos, edi-
tando e mesturando. É un refuxio on-
de postergar  as avariadas relacións
que mantén  coa súa exparella,  coa
súa nai anciá e cos seus compañei-
ros de traballo. Aínda que ela aínda
non o sabe, está a comezar a desin-
cronizarse. Como se fose unha pelí-
cula mal  sonorizada,  o seu cerebro
comezou a procesar o son máis tar-
de que as imaxes.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

En que pensa un director para fa-
lar da desincronía?
A  idea  vén  dunha  experiencia  per-
soal. Gústame moito a posprodución
de son. Non son profesional pero fi-
xen  traballos.  Cando  pasas  moitas
horas no estudio e logo saes á rúa é
imposible abstraerse. Segues vendo
o mundo como se tivese unha banda
sonora.  Analizas  os  ambientes  ou
dubidas se cando alguén che fala os
beizos  están  en  sincronía  coa  voz.
Deben estalo, pero e se non o están?
a

É o son o gran esquecido nun set
de rodaxe?
Moitas veces si,  pero quero confiar
que moita xente se está empeñando
en cambialo. Hai máis películas que
demostran o campo que hai por per-
correr  co son.  Rapidamente  esque-
cémolo  e  pomos  o  foco  na  imaxe,
que é o obvio. Só hai que ver os ma-
king of  de moitos filmes, teiman en
explicar efectos visuais. Tres demos-
tra que co son hai moito por explorar.

Tres busca  facer  ao  espectador
consciente da linguaxe do cine?
Moitas veces obríganche a disociar
forma e fondo. Quizais a trama de
Tres é un puro macguffin para poder
facer  un  manifesto  sobre  as  ferra-
mentas básicas do cinema.  Cando
elixes unha forma de mostrar a túa
película  sitúaste  a  nivel  artístico  e
político.  Un  exemplo  é  o  nivel  do
son dos ambientes respecto ao diá-
logo. É algo bonito pero arriscado.
O son en  Tres moldeou secuencias
que  noutras  longametraxes  se  da-
rían por feito.  Todo o mundo sabe
que o actor vai dicir un diálogo, e na
nosa película non se podía dar por
sentado.  Quizais  se  dicía  un  ou
dous minutos  máis  tarde  tras  velo
en imaxe.
a

O ser  humano non está  afeito á
desincronía.  Teme que o  público
poida rexeitar a longametraxe?
O noso cerebro rexeita a desincro-
nía, iso é certo. Aínda así, non que-
riamos que a película fose un pan-
fleto, senón que o espectador em-
patizase  co  problema  da  protago-
nista.   
a

A exploración da desincronía pro-
duce escenas de  beleza  e  emo-
ción inesperadas,  como cando a
voz de Miki Esparbé guía á prota-
gonista  nun  paseo  máxico  pola
cidade. Como rodou esa escena?
Esa  escena  exemplifica  a  valentía
de Marta Nieto, que en moitos mo-
mentos  tivo  que  actuar  sen  rede,
perseguindo a voz de Miki  sen re-
ferencias sonoras ou espaciais. Pa-
ra ela, era actuar a cegas. Noutras
secuencias,  Dani  Fontrodona,  que
se ocupaba do son directo, axuda-
ba a Marta, lanzáballe playbacks do
que tiña que escoitar. Pero na praza
Eivissa non había xeito de axudala,
todo tiña que estar na súa cabeza.

Era  unha  memorización  só  do
texto ou tamén dos xestos?
De todo. Falámolo con ela e marca-
mos  uns  puntos.  Funcionou  como
unha coreografía. Logo entrou a pos-
produción de son e tentamos que to-
do  estivese  ben  ensamblado.  Soa
moi laborioso, pero non o é tanto se
o preparas ben. Aínda que debo re-
coñecer  que esa escena foi  un de-
safío, ten algo de experimental. Non
estaba seguro de que fose funcionar.
Para o resultado final, tamén foi moi
importante o traballo con Miki. 
a

Marta  Nieto  é  unha  actriz  á  que
non lle  asustan os desafíos e en
Tres vai máis lonxe que nunca.
Ela  coñeceu  o  proxecto  cando  es-
taba  en  fase  de  desenvolvemento.
Presentándoo  no  Festival  de  Cans,
estaba entre o público e á saída veu
dicirme que se facía un casting tiña
que chamala. Cumprín a miña pala-
bra e citeina; non houbo discusión,
ela levaba dentro ao personaxe. Im-
plicouse de forma incrible e creo que
se nota.
a

Foi unha rodaxe viva?
Nunha rodaxe cunhas regras tan es-
tritas,  é difícil  saírse do planificado.
Pero mesmo así, hai tres secuencias
que  xurdiron  na  rodaxe.  A  película
estaba viva e eu empeñeime en fa-
cela  crecer  até  o  último  momento,
mesmo até despois de rodada.
a

O xénero fantástico permite explo-
rar  dramas  persoais  ou  sociais
con maior liberdade creativa?
Quizais  esta  película  afástase  un
pouco da idea que se ten do xénero
fantástico, e iso enténdoo. Dicíanlle
a Marta que a película empezaba co-
mo unha dos Dardenne e acaba co-
mo Spider-Man, e eu iso asínoo. Co
fantástico  podes  transgredir  moito
máis  comodamente  que  se  te  cin-
gues á realidade crúa e pura.
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