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Relación de Acordes  
unha curtametraxe de Xacio Baño 



ás veces sobran as 

palabras . 



Sinopse 

 Carlos e Ana coñécense nun bar. Gústanse. Atráense. Falan, 

rinse, conectan. Míranse.  

 Despois quedan para unha primeira cita. Dan un paseo ó  

lado do río namentres intiman e ábrense un ó outro; máis risas, 

moitas máis miradas, e moita complicidade. Bícanse.  

 Moitas mais risas, alegrías, desencontros, bicos, caricias e 

citas despois, deciden ir vivir xuntos. Son felices. Os meses pasan. 

Os anos tamén. Ámanse. 

  Pero tempo despois a sensación de gozo desvanécese. Soa-

mente queda a rutina. Agora a compaña non é sempre tan grata, 

os xestos non sempre son agradábeis, e as risas tornan en caras 

longas. O amor rematou. Abrázanse. 

míranse 

 

bícanse 

ámanse 

 

abrázanse 



Nota do director 

 “Relación de Acordes” supón a miña primeira curta-

metraxe coma director.  Ademáis xa é a segunda parte 

dunha pentaloxía sobre os sentidos.  A primeira parte non 

a podo considerar curtametraxe, senón máis ben unha pe-

quena peza que aínda non a considero rematada: 

“Quentefrio”. 

 Cada parte da Pentaloxía céntrase nun sentido: a pri-

meira foi o tacto, e o que nos ocupa agora é o oído. O fin, 

e o transfondo da pentaloxía é afondar en aspectos da so-

ciedade actual que non me gustan.  Expoño as situacións 

limpas, sen xuzgalas, sen toques morais nin finais felices. 

Unha pentaloxía para aprender, practicar, explorar, buscar 

e atopar o meu camiño. 

 



De que vai 

 Relación de Acordes nace da idea de que agora as parellas non 

duran.  De que a xente non aguanta, á mínima fuxe.  De que o amor 

comeza e acábase.  De que despois dunha relación ven outra. De can-

tas relacións temos ao longo da vida.  Cales son as estapas comúns.  

De analizar as parellas.  Do efímero do amor. 

 O amor/a paixón é algo cíclico.  Acábase, e que có tempo volve 

rexurdir contra outra persoa distinta.  Na curta esta introducida esta 

idea de varias maneiras.  Quizáis a máis sutil é a do ciclo da auga:  a 

curta comeza cun xeo caéndo, logo un río, unha pota con auga ferven-

do para comezar a chover ó final. 

 É unha historia universal coma é o amor entre dúas personas, 

contada nunha linguaxe universal como é a música. 

 Sobre a decisión de quitar as locucións dos actores e transforma-

las en música, é porque nas relacións de parella sobran as palabras.  O 

malo é cando faltan. 



A música 

 A opción de facer unha curtametraxe 

na que a música teña tanta importancia é 

por a miña paixón hacia ela e porque teño 

a convicción de que a música pode narrar, 

transmitir sentimentos e información do 

estado anímico das personaxes 

 A curta esta estruturada en catro 

partes, coma os catro movementos dunha 

sinfonía.  Ao comezo de cada parte incluí-

mos unha pequena metáfora do estado no 

cal esta a parella nese momento.  Esa me-

táfora son as corcheas que se unen e se 

separan. 



 Para facilitar á hora de compoñer, na 

montaxe centrámonos non na calidade 

técnica do plano, senón se a imaxe e a ac-

tuación dos personaxes transmitían forza, 

veracidade. 

 Á hora de elaborar a música  

importou moito a primeira impresión, 

quixen facer pezas moi sinxelas, non moi 

instrumentadas, e que transmitisen o que 

refrexan as imaxes e o mundo interior das 

personaxes.  

 Ademáis non me preocupei de seguir 

un tempo fixo, xa que se volve tan variable 

coma a interacción entre as personaxes. 



Estética da imaxe 

 Relación de Acordes é unha melodía cun es-

pírito de improvisación nacido da preparación 

máis exhaustiva. Concibimos a formación da 

imaxe en total conexión coa historia, gardando a 

naturalidade dos ambientes reais nos que trans-

corre. Creamos unha evolución en catro tempos. 

Comezando polos planos amplos e solitarios, tin-

xidos de cores frías e contrastadas, opostos na 

súa totalidade aos planos detalle, íntimos e cáli-

dos da terceira escena.  

 O final de Relación de Acordes é unha ruptu-

ra, as cores desaturadas, case un branco e ne-

gro, os planos amplos e cheos de baleiros anun-

cian un desenlace inevitable.  



 

A sinxela fortaleza deste plano nace da 

irrupción dunha escea sacada de contexto, chea 

de cores, cunha textura sutilmente diferente, 

que perturba os sentidos. A imaxe en Relación 

de Acordes seguiu á par a propia evolución das 

personaxes, cobrando personalidade e adquirin-

do unha linguaxe propia entre simboloxía lumíni-

ca e encadres.  

Resultou imprescindible a readaptación, a 

improvisación constante das cámaras a man e as 

luces, á evolución natural da historia a través das 

súas personaxes. Relación de Acordes contase 

con imaxes e sons. É máis o rexistro do que pa-

sou e pasará que a narración dunha historia. 

Lucía C. Pan 



OS ACTORES  

Xúlio Abonjo 

Un dos seus últimos traballos 

pertence ó mundo do teatro  

(como actor e director), titulado  

Hendaya mon amour, aínda que o pú-

blico non esquecerá o  seu papel  

coma  Gabi en Cuestión de sexo,  a se-

rie de televisión de Cuatro.  

A súa andaina na TVG é continua e pasa dende  A vida por diante a Nordés. Par-

ticipou en longametraxes coma O ano da carracha,  e  O lapis do carpinteiro, e curta-

metraxes coma Premio, Bechos raros e Sen chumbo.  



OS ACTORES  

Isabel Naveira 

O rostro de Isabel Navieira fíxose cada vez máis familiar para o público da TVG 

polas series de éxito Mareas Vivas e Rías Baixas, así coma  noutras series coma Terra 

de Miranda  ou Valderrei.  

Este traballo na televisión foi 

paralelo co cine en longametraxes 

coma  O lapis do carpinteiro , Abrí-

gate,  e  O regalo de Silvia.  Tamén 

participou en numerosas curtas, co-

ma ¿Qué me queres, amor?,  Sen 

chumbo, e Quérote mal.  

 



 

Ficha Artística 

 
     Carlos            Xúlio Abonjo 

  Ana      Isabel Naveira 
 
 
  Camareiro    Fabián Ben 
  Nena Pompas    Andrea López 
 
  Extras     María Rodríguez 

         Antón Gato 
         Raquel García 





Ficha Técnica 

Produción, guión e dirección   Xacio Baño 
 
Axte Dirección e dirección de produción Adolfo Ponte 
Xefa Produción     Verónica Pan 

    Axte. Producción     Fabián Ben 
 
Produción Executiva Cinemar   Dolores Ben 

    Produción Cinemar     Cristina Martins 
 
Dirección de Fotografía    Lucía C. Pan 

    Cámara 1      Catalina Cadoncia 
    Cámara 2      Eloy Couceiro 

 

Dirección de Arte     María Lolo 
    Atrezzo       Noelia Vilaboa 
    Vestiario       María Zaragoza 



Son directo    Roberto Morlán 
 
Estudio de Son  

  
 
Efectos Sala    Miguel Barbosa 
 
Deseño de son            Carlos García 

 
Mestura de son   Diego S. Staub 
 
Música e montaxe   Xacio Baño 

     
Debuxo Cabeceiras  Lucía C. Pan 
Documentación   María Zaragoza 



Xacio Baño  
xaciorb@gmail.com 

  0034 606 555524 

www.relaciondeacordes.com  

contacto 


