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PREMIOS
a

Festival de Locarno 2015
Mellor Película e Mellor Actor
Festival de Xixón 2015
Mellor Película e Mellor Actor

SINOPSE

Un director de cinema independente
chega  ao  seu  destino  un  día  antes
por erro. Aproveitando o exceso de
tempo libre, entra nun palacio res-
taurado  onde  coñece  a  unha  moza
artista, coa que pasa o resto do día:
visitando o seu estudo, coñecendo a
súa obra, ceando, tomando algo xun-
tos...  ata  que ela expón unha pre-
gunta cuxa resposta o cambia todo.
É probable que se o día volvese co-
mezar  ambos  se  comportarían  de
forma diferente, pero iso xa non se
poderá saber... ou talvez si?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O protagonista do filme é un cine-
asta, e iso non é novo: boa parte
dos  seus  personaxes  son  directo-
res, actores ou críticos. Por que? 
Teño que confesar que non teño nin
chisco  de  imaxinación,  e  que  son
vago de máis para dedicarme a ob-
servar á xente. Por iso sempre acabo
falando do que xa sei. Non creo que
usar sempre o mesmo tipo de perso-
naxes sexa un problema. Moitos din
que sempre fago a mesma película;
pero  eu  penso  que  un  cociñeiro  é
quen  de  facer  unha  variedade  de
pratos  distintos  cos  mesmos  ingre-
dientes.  Cada un dos meus filmes é
persoal,  case  autobiográfico,  pero
nunca unha copia do que ocorreu en
realidade.  Se  tratase  de  describir
cousas que me son alleas, as miñas
películas  serían  un  desastre.  Non
creo que un artista sexa máis valioso
polo mero feito de crear obras moi
distintas entre si.

Outra  constante  no  seu  cinema  é
que boa parte das escenas transco-
rren en bares ou restaurantes onde
os personaxes falan e beben. 
Que  podo  dicir?  Gústame  beber.  E
como o  fago regularmente,  é  unha
fonte  de  inspiración  esencial  para
min. A máis importante, atreveríame

a dicir, porque nin practico depor-
te, nin viaxo nin teño outras afec-
cións.  Así  que os meus personaxes
tamén  beben.  Iso  ás  veces  é  un
problema para os actores, pois em-
pezan a beber e á terceira toma xa
están bébedos.

De novo en sintonía co seu cinema
previo,  Agora  si,  antes  non ten
unha estrutura moi clara pero ao
mesmo tempo transmite  laxitude
e espontaneidade. Busca ese con-
traste? 
En  realidade  non.  Sempre  adoito
empezar unha película chamando a
un  actor  para  atoparme con el.  A
intención non é falar das súas pe-
lículas,  porque  o  máis  probable  é
que eu non as vise,  senón simple-
mente coñecelo en persoa e levar-
me unha impresión del. Xeralmen-
te,  eses  encontros tráenme á me-
moria situacións previas da miña vi-
da.  Ao mesmo tempo, dedícome a
pasear por diferentes barrios e, se
atopo un bar  onde podería rodar,
pídolle permiso ao dono para face-
lo.  Logo  paso  uns  días  ensaiando
nunha estrutura, pero iso non é de
todo necesario. O que me importa é
empezar a rodar. Cun pouco de sor-
te,  nalgún  momento  da  rodaxe
descubro que película quero facer.

Así explicado, é como se os filmes
lle saísen case por accidente. 
Supoño que en parte é así. Se tivese
que telo todo planificado antes de
empezar a rodar, facer películas se-
ría moi aburrido.  Sentiríame como
un albanel. A moitos produtores da-
ríalles medo traballar cun director
como  eu,  pero  as  miñas  películas
custan moi pouco diñeiro e teño un
público pequeno pero fiel, así que
podo  seguir  traballando  á  miña
maneira. 

Inicialmente filmou a primeira his-
toria  e  ensinoulla  aos  actores,  e
despois filmou a outra parte. Que
buscaba  con  esa  técnica?  Foi  un
reto dirixir dúas veces as escenas?
Si. Algo de desafío si houbo. Por iso
editei a primeira historia e mostrei-
lla aos actores. Sen explicacións, só
pequenos  comentarios  de detalles 

que variar. Esta é a primeira vez que
o fago, nunca fixera algo así. Neste
caso a película non se axusta ao seu
propio argumento. A pesar de que as
dúas historias parecen iguais, as di-
ferenzas  están  nos  pequenos  deta-
lles, como as actitudes emocionais,
as expresións faciais  ou os  tons  de
voz. Iso é o que quería facer, deime
conta que quería facer unha película
que  se  duplicase  estruturalmente,
pero con diferenzas superficiais. Se
existe unha diferenza obvia na his-
toria ou na súa estrutura e o final é
comprensible,  é  fácil.  Pero  nesta,
que é isto? Dous mundos diferentes
que non poden explicarse loxicamen-
te. Iso é exactamente, mundos dife-
rentes. Non podo explicar de forma
clara a relación entre esas dúas par-
tes da película. Teño a esperanza de
que os espectadores poidan alcanzar
ese estado intermedio.

A interpretación de Jung Jaeyoung
é cegadora. Como consegue que os
actores desborden naturalidade?
Non sei.  Tento escribir  ben os  diá-
logos  e  baséome  un  pouco  na  súa
personalidade real para crear os per-
sonaxes. O que din e o que fan está
sempre no guión. Pola mañá doulles
o  guión  completo  do  día,  e  temos
uns 30 minutos de ensaio de media
xusto antes da escena. Antes de fil-
mar tento observar todo o que podo
e responder as circunstancias. O que
sucede  sempre  é  máis  interesante
que o creado por medio de ideas.

Sempre  se  lle  comparou  con  Éric
Rohmer. Moléstalle? 
Supoño que é porque os meus filmes
tamén  retratan  a  homes  que  falan
con  mulleres  polas  que  se  senten
atraidos e reflexionan sobre o asun-
to amoroso. Non me sae falar doutra
cousa. Aínda que non o pareza, son
un romántico. O amor é o máis im-
portante na vida, o problema é que
atopalo é tan difícil. Non me moles-
ta a comparación con Rohmer, pero
non é unha influencia consciente.

Que cineastas si lle influíron? 
Non me inspiro en cineastas. O único
modelo que se me ocorre é Cézanne.
As súas pinturas fascínanme.

Luns 10: AS MIL E UNHA NOITES vol 3 · Dir. Miguel Gomes | Mércores 12: Sen programación por ser festivo


