
CONTRAALUZ

es
tr
ut
ur
a

- A acción do
 documental 

desenvolvese
 a golpes,

a puñetazos q
ue alteran co

nstantement
e os contidos

 secuenciais. 

Non existe “o
ff” de ningun

 tipo ou calqu
er estructura 

de narración

 convenciona
l.

− O son ambe
nte está cons

tantemente c
ondicionado 

pola

música que ir
rumpe sempr

e dunha man
eira brusca, in

tensificando 

as sensacions
 de montaxe 

non-secuenci
al, tanto da v

iolencia nas

as sensacions
 de montaxe 

non-secuenci
al, tanto da v

iolencia nas

obras de teat
ro ou videocli

ps que se incl
uen, como na

s clases de

autodefensa 
ou combates

 de boxeo.

- A presenza 
de elementos

 alleos ó docu
mental como

 actores,

obras de teat
ro, ballet ou v

ideo clips de g
rupos musica

is, tentan 

un novo nexo
 entre o docu

mental e a fic
ción que refo

rza a forza 

dramática da
 narración.

− Os interiore
s serven prefe

rentemente p
ara as declara

cións

− Os interiore
s serven prefe

rentemente p
ara as declara

cións

“a contraluz”
 frente a fiest

ras ou portas
 abertas de ca

sas,

comisarias, h
ospitales, cas

as de acollida
... xinnasios. A

s 

intervencións
 estan gravad

as sempre en
 movemento 

con dúas

cámaras en m
an ou “Stead

y-cam”

− En contrast
e, a mostra d

a cotidianeid
ade, que form

a parte

 da estructura
 cíclica do doc

umental tran
smitirase sem

pre con plano
s 

fixos, largos e
 con son amb

ente sin ningú
n tipo de mús

ica, describin
do

fixos, largos e
 con son amb

ente sin ningú
n tipo de mús

ica, describin
do

 situacións de
 lugares, esta

ncias e tempo
s vacios. Sem

pre as mesma
s

 cousas (cama
, ventana, ba

ño, roupa, co
ciña...) pero e

n diferentes s
itios

 (casa, hospit
al, comisaria,

 carcel, casa d
e acollida, xin

nasio...).

-A presencia 
da televisión 

é constante: c
onsiderada p

ara uns como

 un elemento
 de consolida

ción de roles 
e conformado

ra da actual 

situación, e p
ara outros co

mo un factor 
de dinamizac

ión nas socied
ades

 tercermundi
stas, no docu

mental asum
e esta situaci

ón ambigua.

 tercermundi
stas, no docu

mental asum
e esta situaci

ón ambigua.

 O seu comet
ido é como un

 elemento ma
is que corta b

ruscamente a

 acción por un
ha banda par

a emitir video
clips contra a

 violencia de 

xénero e por 
outra, a contr

aria, para a em
isión de telen

ovelas ou 

debates de te
lebasura con 

violencias ver
bais, como re

presentantes
 

máximos de c
onsolidación 

dos actuais e
stereotipos.

A súa irrupció
n e continua,

 repetitiva e o
bsesiva. A sel

ección das

 imaxes abarc
a a todas as c

anles e se fai 
especial aten

ción, median
te

 imaxes abarc
a a todas as c

anles e se fai 
especial aten

ción, median
te

 rótulos, as em
isións en hora

rio infantil pro
texido. 

Nunha secue
ncia onírica, n

o ring, unha d
as protagonis

tas, boxea 

contra un tele
visor de tubo

 e o acaba rom
pendo dun go

lpe

Posteriormen
te, acaba peg

ando os cach
os e indo mer

car unha de le
ds.

- O Ballet do 
Centro Coreo

gráfico Galeg
o inunda tam

én os diverso
s

escenarios qu
e se contemp

lan na películ
a: casa, hospi

tal, comisaria
,

 cárcere, casa
 de acollida, x

innasio, ring d
e boxeo. O se

u papel é

 cárcere, casa
 de acollida, x

innasio, ring d
e boxeo. O se

u papel é

 eminenteme
nte estético, 

dando unha i
dea do doble

 baile, tanto o
 das

 maltratadas 
nos cursos de

 auto-defensa
, como da can

tidade de

 elementos p
ostos en xogo

 para axudala
s e a súa coor

dinación. 

Esta sensació
n de Ballet se

 transmite tam
en ó traverso

 das propias

 boxeadoras n
o ring.

- As películas
 familiares en

 Super/8 teñe
n unha presen

cia clave,  irru
mpindo 

nos recordos 
das protagon

istas: boda, b
anquete,  nac

emento dos n
enos, cumple

anos,

nos recordos 
das protagon

istas: boda, b
anquete,  nac

emento dos n
enos, cumple

anos,

 festas familia
res... serven t

amén de cont
rapunto co si

mple sonido d
e un proxecto

r.


