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A XUVENTUDE

FICHA TÉCNICA

Youth - La giovinezza. Italia, 2015. Cor, 118 min. Xénero: Drama |  Direc-
ción e guión: Paolo Sorrentino |  Produción:  C Calori, F Cima, N Giuliano
(Indigo Film, Medusa Film, C-Films) |  Fotografía:  Luca Bigazzi |  Montaxe:
Cristiano Travaglioli | Música: David Lang | Intérpretes: Michael Caine (Fred
Ballinger), Harvey Keitel  (Mick Boyle), Rachel Weisz (Lena Ballinger), Paul
Dano (Jimmy Tree), Jane Fonda (Brenda Morel), Tom Lipinski (guionista)

PREMIOS

Premios David di Donatello 2015
Mellor Música e Canción
Premios do Cinema Europeo 2015
Mellor Película, Director e Actor

SINOPSE
a

Fred  Ballinger,  un  gran  director  de
orquestra, pasa unhas vacacións nun
hotel balneario dos Alpes coa súa fi-
lla Lena e o seu amigo Mick, un di-
rector  de  cinema  ao  que  lle  custa
acabar  a  súa  última  película.  Fred
hai tempo que renunciou á súa ca-
rreira musical, pero hai alguén que
quere  que  volva  traballar;  desde
Londres chega un emisario da raíña
Isabel, que debe convencelo para di-
rixir un concerto no Palacio de Bu-
ckingham co gallo do aniversario do
príncipe Felipe.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

En temática e estilo,  A xuventude
ten moitas similitudes con  A gran
beleza. Son deliberadas?
Non. Deseñei  A xuventude para que
fose oposta a  A gran beleza. Aquela
película  era  barroca,  solemne  e
complexa, quería que esta fose sim-
ple, lineal, case banal. Pero fracasei
estrepitosamente. Ao final saíume un
filme bastante complicado.

A vellez  e  o  paso  do  tempo  son
temas  esenciais  do  seu  cinema.
Tenlles medo?
E  quen  non?  Como  todo  o  mundo,
preferiría ser sempre novo. E prefiro
lidar con eses medos en lugar de es-
perar  a  que  se  me  boten  enriba.
Ademais, para crear os meus perso-
naxes teño que amalos. Sinceramen-
te, a xente madura paréceme moito
máis interesante. Teñen unha maior
conciencia  de  si  mesmos  e  do  que
viviron. En cambio, os novos  irrítan-
me bastante.

A gran beleza tiña referencias a La
dolce vita, esta lembra a 8 1/2. De
onde vén esa obsesión con Fellini?
É inconsciente, aínda que inevitable
posto que Fellini me parece un dos
mellores cineastas da historia. En to-
do  caso,  paréceme  frustrante  que

me digan que lle copio.

Nos  seus  filmes  tamén deixa  ver
certa fascinación polos artistas.
Pois  non me sinto  particularmente
fascinado por eles.  O que me fas-
cina son as persoas capaces de sor-
prender e apaixonar aos demais. E
nese grupo entran non só os artistas
senón tamén os  políticos  e os  de-
portistas.

A xuventude parece estruturada á
maneira  dunha  sinfonía,  e  o  coi-
dado das súas imaxes é case pictó-
rico. Ve o cinema como unha arte
total?
Véxoo como unha arte fácil. Elixín o
cinema porque son moi preguiceiro,
e os preguiceiros non temos vonta-
de  abondo  para  aprender.  Cando
queres facer música debes saber to-
car un instrumento; se queres pin-
tar tes que aprender técnicas de luz
e cor. Un cineasta non ten por que
saber nada, e aínda así as películas
acaban saíndo.

Interésalle máis fondo ou forma?
Apaixónanme a posta en escena, a
montaxe,  a  tecnoloxía.  Gústame
usar todos os recursos estilísticos á
miña disposición,  pero  creo que o
fago sempre póndoos ao servizo da
película.  O  contrario  pareceríame
deshonesto e cínico, e eu non son
cínico.  Ao contrario,  son un senti-
mental.

A película dividiu á crítica en Can-
nes. Como o explica?
Non podo. Coa crítica pásame como
co cricket: non entendo como fun-
ciona. O único que sei é que os crí-
ticos toman o cinema demasiado en
serio e,  para min,  tanto o cinema
como o fútbol como as mulleres fer-
mosas son sinónimo de diversión. En
todo  caso,  non  me  preocupa.  Só
espero que o meu cinema compraza
ao público tanto como me compra-
ce a min.

No filme, Keitel dá vida a un vello
cineasta que se nega a retirarse.
Canto hai de vostede na película?
É un filme moi persoal e é un filme
de amor: este é o xeito no que máis
podo formulalo porque son moi pu-

doroso. E retomo o amor na amiza-
de,  a  memoria,  a  relación  entre
pais e fillos.
Respecto ao personaxe do director,
teño moitas  películas  por  facer,  e
querería non deixar nunca de face-
las. Pero, se as circunstancias esi-
xen que me retire, espero ser quen
de afrontar a realidade. O bo de ser
novo é que a perspectiva dun futu-
ro  dáche ás.  Pero  como manterse
enérxico cando o futuro non existe?
Non o sei.

Din que o cinema está a morrer.
Vostede que opina?
Son só rumores pasaxeiros. O cine-
ma de mañá será como o de onte.
As películas son unha estupidez ma-
rabillosa, e iso fainas necesarias.

Por que escolleu rodar en inglés? 
Só os ingleses poden facerse baro-
nets, e tamén quería que houbese
unha relación coa raíña. En realida-
de,  a película concibiuse  para  Mi-
chael Caine: non a faría sen el; ten
carisma, clase e unha elegancia que
de cando en cando se atopa en ac-
tores  dunha  certa  idade.  Non  hai
nada  malo  en  que  directores  non
británicos roden en inglés. As novas
xeracións teñen unha cultura de re-
ferencia que non se limita ao pro-
pio país.

Como escolleu os protagonistas?
Penso no protagonista antes de es-
cribir. Harvey Keitel  estivo sempre
nas películas máis bonitas que po-
dían verse e a súa mitoloxía crecía.
Caine  igual;  ten  tal  estatura  que
non precisa curriculum: a súa per-
sonalidade confírelle autoridade. 

Dous  grandes  amigos  con  visións
diferentes da vida. 
Fred presenta unha amable distan-
cia das cousas, que non garante a
felicidade, senón unha certa quie-
tude. Mick é, en cambio, a paixón
por antonomasia: é un director que
fai dunha película unha cuestión de
vida ou morte, o cal é algo común
no cinema porque unha película po-
de converterse nunha  obsesión. Eu
tendería a ser como Keitel pero es-
tou  a  traballar  para  achegarme  a
Caine. 


