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Festival de Sevilla 2014
Xiraldillo de Prata (2º mellor filme)

SINOPSE
a

Unha profesora descobre, nun neno
de 5 anos, un prodixioso don para a
poesía.  Asombrada e inspirada por
este  rapaz,  decide protexer o  seu
talento, a pesar de todo o mundo. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Decide contar a historia dun neno
especial  pero  desde  o  punto  de
vista  da  profesora,  xa  desde  o
mesmo título.
Para min o artista non é interesan-
te; a persoa que ten que lidar cos
poemas,  que  ten  que  decidir  se
abrir os ollos ou pechalos é moito
máis interesante. É ela quen debe
atravesar o drama.
Ademais, creo que é unha película
que fala sobre a fe. A cuestión prin-
cipal non é se o neno é un xenio ou
non, senón a decisión desta muller
de crer no neno, crer no imposible.
Ela toma a decisión de non virar a
cabeza; persegue a súa crenza até
o final, por iso penso que ela é o
personaxe principal. O artista atopa
o alivio na súa arte; por moito que
a súa existencia sexa difícil ou dolo-
rosa  sempre ten ese  lugar  ao  que
fuxir que é a arte. O fascinante son
as persoas que non poden escapar.
a

Nira  ve  no  rapaz  a  posibilidade
dun cambio, é unha idea que está
moi presente na película.
Para ela vai moito máis alá de sal-
var ao neno, trátase de salvarse a si
mesma  ou  salvar  a  poesía.  Ela  é
unha muller máis, pero na súa ca-
beza cre que ten a oportunidade de
cambiar o mundo con só catro liñas
dun poema. É algo entre cambiar a
historia e declararlle a guerra a un
mundo que está mal, unha socieda-
de tola. Para ela os poemas do neno
son unha especie de feitizo máxico,
cre que cando a xente os oia van
ser  incapaces  de seguir  facendo a
súa vida normal. Verán o baleiro, a
fealdade, a vulgaridade.

E tamén a violencia, pois os poe-
mas e o filme están cheos de mo-
tivos violentos.
Ela non é unha desas persoas estú-
pidas  e  idealistas.  Os poemas non
van  de  flores  e  bolboretas,  están
cheos de violencia, mesmo de sexo.
Ela tampouco é unha persoa políti-
ca, non é Martín Luther King. Non
busca  un  mundo  mellor,  senón  un
máis profundo, intelixente e artísti-
co. E a arte tamén é algo horrible,
tamén é violencia, é tristeza,  mor-
te, unha vida sen sentido.
a

Os poemas son seus, escritos can-
do era un neno. Cando xorde a pe-
lícula? Ao atopar os poemas ou xa
tiña unha idea aproximada e pen-
sou que os poemas encaixaban?
Foi un pouco ambas cousas. Empe-
cei a escribir poesía aos 4 anos,  pa-
rei aos 6 e non volvín pensar niso na
miña vida ata que atopei eses poe-
mas  30  anos  despois  na  casa  dos
meus pais. Non me lembraba de te-
los escrito.  Os poemas son a xéne-
se, pero tamén foi un desexo cine-
matográfico  tras  a  miña  anterior
película,  fascinado  por  cuestións
que todos nos preguntamos. Como
vivir  nunha  sociedade  que  odia  a
poesía?  Hai  certa  hostilidade  do
mundo respecto á arte; que di  de
nós que a poesía sexa algo marxi-
nal? Pero talvez a arte debe estar
intimidada e con falta de confian-
za; de que serve un poeta ao que
todo o mundo encomia, que tipo de
poesía escribiría?  Todas estas rela-
cións son básicas para o que ocorre
nesta película. 
a

Cando a profesora coñece ao pai
do neno xorde unha estraña cone-
xión entre dous mundos opostos.
Creo que podes ver como se rexe o
mundo nesta escena. O pai do neno
é o malo pero ao mesmo tempo hai
algo moi carismático respecto del,
todo o mundo ao seu ao redor sén-
tese impotente e el fai cousas, des-
pide á aia.
a

Sobre a posta en escena, nas esce-
nas da gardaría sitúa o punto de
vista da cámara á altura dos ollos
dos nenos.

Coa altura da cámara falo de cues-
tións coma o colapso entre o mundo
dos nenos e os adultos, o que está
explicado e o que non se explica, o
que eu entendo e o que descoñezo.
Tentei converter aos nenos en acto-
res  adultos,  porque  nunca  tivera
nenos nos meus filmes, pero negá-
ronse; creo que  se ve no modo que
se comportan coa cámara, que son
eu, o adulto,  o organizador.  Se te
fixas, a miúdo os nenos miran á cá-
mara, non están centrados no cadro
ou se achegan de máis. Néganse a
respectar,  aceptar  e  obedecer,  así
que tes que mostrar esa colisión, a
diferenza entre o mundo do adulto
e o mundo do neno.
a

Neste filme e en Policía en Israel,
dálle  importancia  ao sentimento
de  dúbida  e  incomprensión  dos
personaxes.  Quere que o público
dubide, teña diferentes opinións e
careza de respostas a todo. O pla-
no final de ambas películas é a ca-
ra  dos  protagonistas  sen  saber  o
que está a pasar.
Para min  as  cousas  autenticas  ve-
ñen xunto á dúbida. É raro, pero en
ambas películas había no guión un
final máis pechado, pero foron cor-
tados porque para min o xenial dos
filmes é que aínda que teñas unha
idea clara do final, ao cortalo  che-
gas á verdade. Un peche sincero é
cando o final ocorre noutro sitio, ou
se cadra nin sequera hai final pero
ocorre  na  mente  do  espectador
cando está a sacar o coche do apar-
cadoiro do cinema.
Ambas películas falan de contradi-
cións  que  nunca  van  ser  resoltas.
Non me gustaría que a poesía fose
erradicada, pero tampouco me gus-
taría presenciar a vitoria da poesía.
O día despois  da vitoria da poesía
alguén terá que escribir un poema,
e sobre que escribiría? Tampouco a
xustiza pode gañar sobre a inxusti-
za. Estas tensións sen resolver son
para min a descrición da vida. E ao
final do todo, se o que queres é pór
a vida na pantalla debes mirar to-
das as contradicións que a compo-
ñen, pero resolvelas sería traizoar a
vida.
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