
CICLO XXL
Sesión do 2 de abril de 2014                                                                                           aaa

A GRAN BELEZA

FICHA TÉCNICA

La grande bellezza. Italia, Francia, 2013. Cor, 143 min. Xénero: Comedia 
dramática  |  Dirección: Paolo  Sorrentino  |  Guión: Paolo  Sorrentino, 
Umberto Contarello |  Produción: Nicola Giuliano, Francesca Cima  (Indigo 
Film,  Medusa  Film,  Mediaset) |  Fotografía:  Luca  Bigazzi |  Montaxe: 
Cristiano Travaglioli |  Música:  Lele Marchitelli |  Intérpretes:  Toni Servillo 
(Jep Gambardella), Carlo Verdone (Romano), Sabrina Ferilli (Ramona), Carlo 
Buccirosso (Lello Cava), Iaia Forte (Trumeau), Pamela Villoresi (Viola)

PREMIOS
a

Festival de Sevilla 2013
Mellor Actor
Premios do Cine Europeo 2013
Mellor Película, Director, Actor
Globos de Ouro 2013
Mellor Película de Fala Non Inglesa
Premios BAFTA 2013
Mellor Película de Fala Non Inglesa
Premios Oscar 2013
Mellor Película de Fala Non Inglesa

SINOPSE
a

En Roma, durante o verán, nobres 
decadentes,  arribistas,  políticos, 
xornalistas, actores, prelados e in-
telectuais tecen unha trama de re-
lacións inconsistentes que se desen-
volven en palacios e vilas. O centro 
de todas as reunións é Jep Gambar-
della, quen dominado pola indolen-
cia e o fastío, asiste a este desfile 
de  personaxes  poderosos  pero  in-
substanciais, ocos e deprimentes.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que  sente  por  Roma,  a  cidade 
onde ambientou a película?
Fun vivir a Roma desde o meu Ná-
poles natal. Ao longo de todos estes 
anos  coleccionei  anécdotas.  Pero 
foi  o personaxe de Jep o que fixo 
que eses apuntamentos se conver-
tesen nunha película, porque facía 
falla  unha testemuña que formase 
parte dese mundo. Roma aínda me 
sorprende e fascina. A intención era 
observar  unha  ampla  representa-
ción de humanidade,  cunha ollada 
tenra  e  afectuosa.  Poden  parecer 
insulsos  fóra  de lugar,  pero detrás 
de  cada  un  deses  personaxes  hai 
melancolía e sufrimento. 

Como  colaborou  con  Umberto 
Contarello no guión?
Coñecín a Umberto de mozo, e ini-
cioume na escritura de guións. Des-
de hai 20 anos, compartimos a mes-
ma  aproximación  ás  historias.  Te-
mos  unha  forma  de  traballar  que 
consiste en conversar  a miúdo.  Ás 
veces  son  charlas  fugaces,  outras 
máis profundas,  depende das ideas

que se nos ocorren.  Logo, unha vez 
que empeza o proceso de escritura, 
cada un traballa por separado. Co-
mo nun xogo de ping-pong, enviá-
monos o guión: eu escribo o primei-
ro borrador, el fai o segundo, eu o 
terceiro e así ata a rodaxe. O guión 
sempre está a modificarse.

A posta en escena resulta menos 
barroca que nos filmes anteriores.
Seguramente. De seu, é unha pelí-
cula exuberante. Na fase de prepro-
dución, notei un exceso visual  nos 
escenarios,  o vestiario  e na canti-
dade de actores. Cando empecei a 
dirixila, decidín distanciarme de to-
do iso. Pensei que a dirección debía 
só acompañar toda esta densidade.

Disque é un filme moi felliniano, 
moi inspirado en A dolce vita...
Adoito utilizar a estrutura narrativa 
que  mellor  encaixe  coa  historia, 
que neste caso era un gran armazón 
de  feitos,  personaxes  e  anécdotas 
ao redor de Roma. Roma e  A dolce 
vita non se poden ignorar cando fas 
unha película como esta. Son dúas 
obras mestras e a regra de ouro é 
velas,  non imitalas.  Eu  tentei  cin-
guirme a iso. É certo que as obras 
mestras  transforman  a  forma  na 
que sentimos ou percibimos as cou-
sas. Condiciónannos. Por tanto non 
podo  negar  que esas  películas  me 
influenciasen;  só  espero  que  me 
guiaran na dirección axeitada.

Sorprende a espléndida fotografía 
de Luca Bigazzi.
De Bigazzi  fíome totalmente,  en-
tendémonos sen ter que falar. Adoi-
to darlle o guión e déixolle que o 
interprete  e  pense  en  termos  da 
iluminación. El  sabe que me gusta 
probar cousas novas e descubrir ca-
miños inexplorados en lugar de vol-
ver  ao  coñecido.  El  é  igual  nese 
sentido. Prefiro que me sorprenda, 
non dicirlle o que quero.

A música  orixinal  e  a  música  de 
repertorio van man a man. 
Cando  pensaba  na  película,  oco-
rréuseme  que  as  contradicións  de 
Roma e a súa capacidade para com-

binar  milagrosamente  o  sacro  e  o 
profano  tiñan  que  reflectirse  na 
música. A idea de usar música sacra 
e música popular italiana gustoume 
desde o principio. Nese sentido, foi 
preciso usar música de repertorio.

O retrato do mundo eclesiástico é 
punzante, con cardeais  mundanos 
e monxas expertas de bótox.
Non  teño  un  coñecemento  directo 
dese  mundo.  Usamos  a  ironía  no 
punto de vista do personaxe a todos 
os  niveis  da  película,  e  por  tanto 
tamén a igrexa é vista con ironía. 
Pero  o  xogo  de  Jep  non  funciona 
coa santa,  tan distante dese mun-
do.  A santa lévao nunha dirección 
inesperada, e Jep comeza a facerse 
preguntas.

Que lle une con Toni Servillo?
Creo que traballamos normalmente 
xuntos por unha mestura de sentido 
de familia  e  unha  relación impre-
visible e sempre nova. É o meu me-
llor crítico; non, máis ben, é o meu 
único  crítico  de  referencia.  É  un 
actor ao que lle podo pedir calque-
ra cousa, é quen de facelo todo e 
máis.  Seguirei  ao seu lado sempre 
que  poida,  non  só  a  nivel  laboral 
senón persoal. Levamos moitos anos 
forxado unha amizade simpática, li-
xeira e profunda á vez. 

Hai dez anos faría o mesmo filme?
Si, sería igual, porque lanza pregun-
tas sobre sentimentos que non per-
tencen a unha idade determinada. 
Como dixo  Toni  Servillo,  a  'grande 
bellezza' é a metáfora dun país que 
perde  continuamente  oportunida-
des,  mentres  que  Roma,  coa  súa 
beleza,  demostra  que houbo  unha 
época  en  que  esas  oportunidades 
foron aproveitadas por alguén. 

O sentimento das raíces, a nostal-
xia por un amor perdido, o tempo 
pasa. Ao final  Jep parece atopar 
un centro en torno ao cal gravitar.
Para  el,  as  raíces  son  a  nostalxia 
amorosa  por  aquela  moza.  Pero  a 
diferenza está en volver atopar as 
palabras. Quen foi escritor non dei-
xa de selo nunca.
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