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SINOPSE

Só falta unha semana para que Kate
e Geoff Mercer celebren o 45º  ani-
versario da súa voda. Teñen pensado
dar unha festa e os preparativos van
vento en popa. Entón, Geoff recibe
unha  carta  comunicándolle  que  foi
descuberto o corpo do seu primeiro
amor,  conxelado e intacto nun gla-
ciar dos Alpes suízos. Cinco días des-
pois, cando chega o día da festa, tal-
vez xa non quede nada que celebrar.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle atraeu do relato orixinal e
como foi o proceso de adaptación?
O que me interesaba sobre todo era
explorar unha relación que dura des-
de hai tempo, coas súas dificultades
e co que pasa baixo a superficie, e
como pode cambalearse ante o últi-
mo obstáculo. A evolución do dese-
xo, sexual ou romántico, e como po-
de tomar varios significados en fun-
ción do tempo que pasa é unha parte
fascinante da natureza humana, e un
tema apaixonante.
O relato orixinal era moi claro e pre-
ciso, pero tiven que expandilo para
adaptalo á gran pantalla. Ademais de
engadir a festa de aniversario, outro
gran cambio foi  baixar  a idade dos
protagonistas, de 80 anos a 60. A no-
vela transcorre nos anos 90 e a his-
toria  do pasado ten que ver coa II
Guerra Mundial, pero quería que Ka-
te e Geoff tomasen unha decisión no
momento  actual.  Decidín  contar  a
historia  unicamente  desde  o  punto
de vista de Kate, o que tamén difire
do orixinal. Hai moitas obras de fic-
ción  sobre  crises  existenciais,  pero
buscaba unha perspectiva diferente.

Tiña a Charlotte Rampling e Tom
Courtenay na cabeza desde a es-
critura do guión? Que aportou ca-
da un ao apapel?
Non. Ao escribir, prefiro non pensar
en  actores  en  particular;  e  cando
empecei co guión, aínda non dirixi-
ra a miña anterior película,  Week-
end, así que contar con actores de-
se nivel era impensable. Ao rematar
o guión e empezar a buscar finan-
ciamento, Charlotte e Tom viñéron-
me rapidamente á cabeza, pois po-
dían achegar toda a experiencia das
súas  grandes  carreiras,  e  entraron
no proxecto moi pronto.
Charlotte é unha actriz dunha inte-
lixencia  tremenda.  Sabe  o  que  o
público percibe como real e o que
non. Ao vela na pantalla sinto unha
tormenta  de emocións  debaixo  da
superficie,  detrás  da  súa  mirada.
Convida a que a observen, pero ta-
mén desaconsella achegarse.
Tom  dota  a  súa  interpretación  de
vulnerabilidade. Non quería un per-
sonaxe anoxado baballoando contra
o mundo, téñoo visto demasiado a
miúdo. Buscaba algo máis comple-
xo e sensible. Ten sentimentos, non
é o malo da película; non hai viláns,
só persoas que tentan entender.

Hai algo moi real na súa relación e
á vez, pouco habitual en persoas
da súa idade: seguen crecendo.
Non creo que a xente deixe de bus-
car respostas porque se faga maior.
Pénsase  que  na  trintena  debemos
saber quen somos. Pero  creo que,
para a gran maioría, a vida non fun-
ciona así. Evolucionamos constante-
mente, sempre hai máis preguntas.
Se non é así, debería selo.

A incapacidade de articular certas
emocións considérase a miúdo al-
go moi británico. Que opina?
Creo que hai algo cultural e politi-
camente conservador nos británicos
que impulsa a moitos a esconder os
seus  sentimentos  para  manter  o
statu  quo.  Ocorre  sobre  todo  na
clase  media  inglesa.  Tamén  creo
que é moi difícil para calquera falar
abertamente dos  seus  sentimentos
porque na maioría de casos carecen
de lóxica. 

Que opina dos ciumes de Kate?
Sinto unha enorme simpatía por Ka-
te. Os seus sentimentos son irracio-
nais, pero diríxense a algo profundo
e desconcertante. Ao verse obriga-
da a centrarse na súa relación con
Geoff, sente unha náusea que non
dá superado.  O edificio carece de
sentido; derrubouse e non está se-
gura de se sabe volver levantalo.

Con esta película deixa a temática
homosexual de Weekend e da serie
de televisión que dirixiu, Looking.
Nunca tiven a intención de limitarme
narrativamente ao cinema gai. Pero
hai  moitas  similitudes  entre  Week-
end e 45 anos; a anterior trataba o
comezo dunha relación e aquí esta-
mos no final do camiño. As dúas in-
terésanse  polas  complexidades  da
intimidade entre dúas persoas, o ris-
co  que  implica  exporse  emocional-
mente ao outro, a dificultade de ser
realmente sincero acerca dos temo-
res.  Interésame moito  ver como as
relacións  románticas  desvelan  quen
somos e como queremos que o mun-
do nos vexa.

Por que elixiu a rexión de Norfolk
para ambientar a película?
É sempre importante que o escena-
rio reflicta a vida interior dos perso-
naxes. Quería unha cidade que nin-
guén coñecese, e que fose como cal-
quera outra. Norfolk é un lugar que
corresponde simbolicamente á situa-
ción dos dous: unha paisaxe abatida,
chaira  e  sen  outeiros,  baleira.  Isto
creaba un contraste coa vida de Ka-
tia e Geoff nas montañas suízas. As
referencias á natureza engaden unha
capa moi poética.

O comezo da película é moi tran-
quilo. Pode falarnos dalgunhas de-
cisións estéticas?
Parecíame  importante  que  o  filme
empezase sen espaventos e seguise
así. Non se trata de grandes traumas
saíndo á luz, senón de cousas peque-
nas, de emocións reprimidas, do que
non podemos articular. É moito máis
perigoso non amosar que amosar. Se
non amosas, o espectador crea a súa
propia imaxe, que será máis perver-
sa, sofisticada e profunda que a túa.
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