


Como cada ano, Eva, Manolo, Amparo, Miguel e Mi-
reya tiñan que elixir unha actividade de lecer, e o 

de facer unh curta saíase do habitual.

Pero non sabían o que lles esperaba: nervios, esforzo, 
risas, camaradería... Porque mentres aprendían, en-

saiaban e rodaban a súa curta, estaban a ser actores da 
súa vida e da súa película: Máscaras



Un día preguntáronme se podería facer unha curta, e eu di-
xen: “Pode, pero quero a historia do como”.

Máscaras naceu con título moito antes de ser unha realidade. 
Nunca foi un proceso arbitrario, había algo que contar inde-
pendentemente do seu resultado. Para os protagonistas prin-
cipais, Eva, Manolo, Mireya, Miguel e Eva, tamén supoñía un 
reto, pero ese reto necesitaba ser pautado para que, a partir de 
aí, xurdise algo complicado: un proceso natural.

Foron case tres anos, e durante todo ese tempo había que me-
dir os elementos da formulación e o seu desenvolvemento. 
Non era unha simple cuestión de como situar as cámaras: de-
bía respectar a maneira na que os protagonistas afrontarían o 
que tiña que ser a súa historia.

Xamais me preocupei de contabilizar todas as horas de grava-
ción que sumamos, simplemente era necesario asegurar que, 
na medida do posible, ía poder capturar a historia, sobre todo 
por respecto aos protagonistas pero tamén para que Máscaras 
fose a película que tiña que ser.

O resultado foi unha sorpresa para todos, porque ninguén po-
día saber que sucedería cando arrincamos a primeira sesión 
un, xa afastado, 18 de outubro de 2010. Os 90 minutos non 
serven para recollelo todo, pero si para poder explicar en pan-
talla en que punto un grupo de persoas, coas súas distintas 
capacidades, poden asumir como súa a responsabilidade de 
sacar algo adiante: facer seu o reto.

O realmente certo é que durante meses a miña verdadeira ilu-
sión era poder contar ese éxito. E iso é, no fondo, Máscaras.
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Os protagonistas: Manuel Penido, Eva Fernández, Miguel Fernández, Amparo Díaz, 
Mireya Delgado e Fe Cortón / direción Iago González / produción executiva Isabel Igle-
sias / guión Isabel Iglesias, Iago González / produción Tamara García / imaxen Iago 
González, José Louzao e Xosé Cruz / edición Iago González / son Anxo Cruz, Iago 
González / música GMR / coa colaboración de DINAMO, Veinticinco Producciones, 
Tecnocrática e Abuse / unha produción de enimaXes.com para I.G. Documentación 
S.L. co apoio de AGADIC

www.proxectomascaras.com
mascaras@proxectomascaras.com   -   981 145 810

Gózaa on line dende:


