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SINOPSI

Xiao és un enginyer de so que recorre les localitats i llocs més recòndits de Galícia cercant sons de la

gent i de la natura. En aquest viatge, coneixerà a Olalla, que treballa en la collita d'algues i

despertarà en Xiao la passió per la vida, la terra i el mar a la Costa da Morte.

FITXA TÈCNICA
Director: Ignacio Vilar

Guió: Ignacio Vilar

Fotografia: Diego Romero Suárez-Llanos

So: Bernat Fortiana

Muntador: Fernando Alfonsín

Productora: Vía Láctea Filmes

FITXA ARTÍSTICA

LA CRÍTICA HA DIT:

«La combinació perfecta de realitat i ficció que oscil·la entre l'espontaneïtat pròpia d'un

documental i les llicències que la ficció permet».

Janire Zurbano

http://cinemania.elmundo.es//peliculas/sicixia/critica/

«Una història que posa a flor de pell tots els sentits, especialment l'oïda, el protagonisme del so

aconsegueix sobreposar-se extraordinàriament a la tirania que en ocasions sembla tenir el

visual en el medi cinematogràfic».

Débora Madrid

http://www.elblogdecineespanol.com/?p=31285 

MONTI CASTIÑEIRA

LA PEL·LÍCULA

MARTA LADO

EL DIRECTOR

PREMIS
2016: Festival Cinespaña de Toulouse: 

Millor actriu (Marta Ledo)

2016: Festival de Gijón: Seleccionat per la 

secció oficial

2017: Worldfest Houston International Film 

Festival, guanyador del Remi

Ignacio Vilar va néixer a Petín de Valdeorras

(1951) i va estudiar cine a Barcelona, on va

treballar també com a muntador i com a

professor de cine als anys vuitanta. El 1991

va fundar la productora Vía Láctea Filmes i

des d’aleshores no ha parat en la realització

de documentals i llargmetratges en llengua

gallega. El director i la productora, a part

de la distribució en els cinemes comercials,

també ho fan per canals alternatius. En

algunes pel·lícules (Vilamor i Pradolongo)

han organitzat unes veritables caravanes de

cine per tota Galicia i també per

Catalunya, per portar les seves obres a

centres educatius i associacions culturals.

Com afirma Vilar, «els cines estan en mans

de les multinacionals i per al cine gallec la

distribució és molt complexa. Si no optes per

una distribució alternativa, és molt

complicat que arribi als espectadors».

Ignacio Vilar ha aconseguit ser el primer en

moltes coses. Té el mèrit i la coherència de ser

el primer realitzador amb una obra

majoritàriament en llengua gallega i a més

amb distribució a tot l’Estat. A Esmorga ha estat

la primera pel·lícula en gallec en aconseguir

una nominació als Goya i la de més gran

recaptació als cines de Galicia.

SICIXIA

«Sicixia prodúcese cando

a terra, o sol e a lúa están

en liña recta. O filme fai

honor a esa conxunción

dos tres astros. Cando

estás na Costa da Morte

os astros inflúen en nós,

nos personaxes e nos

océanos».

Ignacio Vilar 



Una conjunció d'astres a la Costa da Morte (El director escriu)

Sicixia és un llargmetratge de ficció rodat a la

Costa da Morte (Galícia), considerat en

l'Antiguitat el punt més occidental d'Europa,

Finisterrae, per als romans. Retrata l'inigualable

patrimoni de la Costa da Morte, barrejant

ficció i realitat. Cada fotograma beu en cada

matís i cada seqüència de les gents i de la

singularitat d'aquesta terra.

Sicixia és el meu 6è llargmetratge com a

director. Els quatre primers llargmetratges van

ser rodats en 35 mm i els dos últims, A Esmorga,

2014, i Sicixia, 2016, en cinema digital.

Sicixia va ser concebuda per posar al servei

de la narració totes les possibilitats que ofereix

el cinema digital juntament amb l'idioma

(gallec), la direcció d'actors, la fotografia, el

so i el ritme. Un cinema més natural,

espontani, arriscat i avantguardista.

Sicixia és una pel·lícula voluntàriament

perifèrica, que busca apartar-se del Polifem

globalitzador dels media, evitant els centres

cinematogràfics o potser reinterpretant-los.

Des de Galícia, Sicixia vol aprofitar la força

centrípeta del gran accelerador de la història

del cinema, interactuant amb models molt

identificables que fan integral la germanor

dels espectadors de tot el món: el Tabu de

Murnau, L'Eclisse d'Antonioni, Dans la ville

blanche de Tanner, L'arbre sous la mer de

Philippe Muyl, o els Lisbon story i Palerm

shooting de Wenders. Totes elles són

pel·lícules revisitades en Sicixia, des de la

boira d'aquest corner del món.

Sicixia, que en gallec significa eclipsi, suposa

sortir a la llum, fugint de la mecànica poc

celeste del cinema actual; obrir de negre a

una manera diferent de produir ficció, no

necessàriament poverello, però sí carregat

d'un esperit netament franciscà, molt

allunyat del mainstream, encoratjat amb un

finançament alternatiu, un guió obert en

contínua construcció i una interpretació

naturalista i arriscada. És també una

pel·lícula rodada en una llengua perifèrica,

el gallec dels pobles mariners.

La perifèria és on el món es diferencia, no on

acaba. Per als romans, a Finisterrae

acabava el món. Sicixia vol que comenci

aquí.

L'equip de la pel·lícula, gairebé herzogià, va

pujar als cims de la Muntanya Pindo a filmar

per primera vegada una ficció en la cimera

de la muntanya sagrada i mítica. El

tractament únic i directe de la natura

poderosa significa aquí el valor del contacte

profund amb la terra, de la qual sorgeix la

història d'amor tel·lúrica entre el tècnic de

so, un urbanita errant, i la jove «salvatge» i

rural que recull algues. Ella mateixa és la

terra. I també el mar.

Les càmeres de Sicixia es van submergir en

les aigües d'un bosc animat d'algues, de les

que una Leda vestida de neoprè emergeix

per enamorar el cigne amb forma de Zeus

derrotat, perdut davant de la

descomposició d'un món decrèpit en què ja

no creu. Perquè la pel·lícula és la història

d'un amor sense reixes, arrossegat per la

passió, però fatalment carregat d'un destí

maleït i fill de la incomprensió del món

civilitzat. En els laberints, en els abismes dels

penya-segats estan totes les preguntes. El

protagonista busca les respostes, registra per

als arxius sonors els gemecs primers de la

cultura gallega, des de la parla diversa i rica

fins als renills de la «Rapa das bestas», on els

aloitadores tallen les crineres al cavall lliure,

tot un símbol del món salvatge en lluita

persistent amb la civilització castradora.

Sent el so un dels protagonistes indiscutibles

de la pel·lícula, podríem dir que Sicixia és

una història per «escoltar la vida a la Costa

da Morte». Sons inconfusibles com el de la

mar, el vent, els ocells, els accents, la

licitació a la llotja o les puntes de coixí de

Camariñas, entre d'altres, vénen i se'n van

entre silencis que realcen la seva singularitat.

Amb aquesta perspectiva, es pretén oferir

una experiència diferent a l'espectador en

un món dominat pel poder de seducció de

la imatge.

En aquest sentit, l'elecció de la professió del

protagonista lluny de ser casual respon a un

doble objectiu: dotar de credibilitat al

personatge i convertir el so en protagonista i

fil conductor de la història.

I, en nom de complir aquest propòsit, la

fotografia adopta una visió objectiva. Així,

des de la senzillesa, fuig d'enquadraments

estudiats i inversemblants, i s'autoimposa la

línia dels ulls com a frontera infranquejable.

La mateixa tècnica de rodatge, càmera en

mà (amb moviments suaus), i l'ús d'una

única lent ‒ja que l'únic punt de vista és el

del director que observa fragments de la

vida dels personatges i el context en què es

desenvolupa el drama−, són clau per

allunyar-se dels artificis cinematogràfics i

crear un entorn de confiança tant per als

protagonistes com per a les persones que

s'interpreten a si mateixes en aquesta ficció

inundada de realitat.

«Hi ha coses que no es pensen amb el cap»,

sentencia l'Afrodita de la fi del món. El valor

etnogràfic, la força del medi natural,

s'imposen a la raó. La relació de l'home

modern amb la natura és un tema que

m'obsessiona, d'aquí que estigui també

present en els meus anteriors llargmetratges:

Pradolongo (2007), Vilamor (2012) i fins i tot A

Esmorga (2014). Sicixia és la combinació de

l'experiència amb la curiositat

d'experimentar amb noves tècniques

cinematogràfiques, reflexionant sobre temes

universals a través d'una mirada diferent i

personal, des de la perspectiva d'aquesta fi

del món.

Ignacio Vilar

http://sicixia.gal/



FILMOGRAFIA

A ESMORGA (2016)

Estrenada a Rambla d'Art l'any 2016, és l'obra

que ha tingut més repercussió fora de Galícia.

Basada en la novel·la d'Eduardo Blanco Amor,

ens narra la fugida dels tres personatges,

Cibrán, Bocas i Milhomes, cap a

l’autodestrucció. Dit en paraules del narrador:

«Nosotros íbamos haciéndolas de mal en peor,

como si las hiciésemos sin darnos cuenta, para

que luego no tuvieran remedio, como quien

va cerrando puertas tras de sí y tirando las

llaves, que eso es lo que quiero decir: como

aquel que va hacia su perdición, sin más».

Els actors que els representen, Miguel de Lira,

Karra Elejalde i Antonio Durán realitzen un

gran treball, són els músics d’un conjunt de

jazz perfectament compensat sense que

ningú actuï per damunt de l’altre, però que

saben lluir-se quan els hi toca fer el seu solo. És

de destacar el meticulós treball per

representar els efectes de la borratxera

continuada sense cap sobreactuació. També

és remarcable l’actuació dels actors

secundaris, tots ells personatges marginats i

maltractats per la vida, que serveixen per

situar i per donar cos als protagonistes en molt

pocs minuts d’aparició. Com, per exemple, la

Raxada (Melania Cruz), l’única corda que

sembla tenir el Cibrán per agafar-se i no caure

en el precipici que l’espera.

VILAMOR (2012)

A l’any 1977, en un poblet apartat de Galicia, el jove Breixo s’uneix

a una comuna alternativa per recuperar el poble perdut de Vilamor,

però en enamorar-se de Sonia, entra en contradicció amb les idees

del grup i l’ha de deixar. Després de trenta anys, Breixo torna al

poble per rememorar aquell temps.

PRADOLONGO (2008)

Rodada a la comarca de Valdeorras. Una història d’amistat i d’amor

entre dos nois i una noia (Armando, Martiño i Raquel) condicionada per

la diferent posició de classe dels nois. El pare d’Armando compra uns

prats per fer l’ampliació de la seva pedrera, els mateixos terrenys

(Pradolongo) on Martiño projectava iniciar una explotació ramadera

ecològica. Ha estat un gran èxit als cinemes de Galicia, també la

pel·lícula de més audiència en la TVG, el primer DVD gallec en format

blue-ray i la primera obra gallega estrenada a Portugal.

El director de fotografia, Diego Romero,

filmant gairebé sempre amb llum natural,

recrea la llum de l’alba, del vespre sota la

pluja, les diferents gradacions de la pluja

(natural encara que reforçada amb

l’artificial); els personatges apareixen gairebé

sempre xops i aquesta humitat aconsegueix

traslladar-se al pati de butaques. De fet, es

pot dir que la presència constant de la pluja

la converteix en un personatge més en la

trama.

UN BOSQUE DE MÚSICA (2003)

Documental sobre Luar Na Lubre, el grup de música folk amb més

projecció internacional de tot l’Estat. Amb unes imatges molt boniques

de boscos, de rius, del mar a les comarques ourensanes de Valdeorras i

la Ribeira Sacra, alternades amb actuacions musicals i entrevistes als

músics. És una immersió en la música i les cançons del grup.

ILEGAL (2002)

El protagonista, Luís, vol fer un documental sobre el tràfic d’immigrants al

Marroc, però les màfies que el controlen posen en perill la seva vida.

POLISÓNS (1999)

Documental dramatitzat sobre els africans que embarquen d’amagat

per emigrar a Europa. Entrevistes amb els mateixos polissons, amb els

treballadors del ports i amb membres d’organitzacions d’ajuda i de

l’administració.

DISONANCIAS (1999)

L’Elena viu amb el Fran als carrers de Pontevedra. En les galledes de les

escombraries de la ciutat, hi ha coses a les quals encara els troben

utilitat. Un dia troben alguna cosa inesperada, una bossa negra plena

de milions.


