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SINOPSE

Aloys  Adorn é un detective privado
taciturno, un lobo solitario cuxo tra-
ballo consiste en filmar a outras per-
soas, observándoas en segredo e per-
manecendo invisible.  Un día  embo-
rráchase e queda durmido nun auto-
bús.  Ao  espertar,  descobre  que  lle
roubaron a cámara e as gravacións. A
misteriosa  muller  que  o  chama  ao
pouco parece ter que ver con iso.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Aloys fala  da  alienación,  centrán-
dose nun home que non podería es-
tar  máis  lonxe  do  tipo  de  James
Bond. Cal é a orixe desta idea?
Hai suficientes James Bonds na pan-
talla. Eu non son James Bond, nin o
son os meus amigos; somos xusto o
contrario.  Tampouco  somos  Aloys
Adorn, pero talvez estamos un pouco
máis preto del. Interésanme os anti-
heroes que comezan sendo un desas-
tre  ou idiotas antisociais,  pero que
teñen un segredo oculto, unha cali-
dade humana que se revela aos pou-
cos. Encántanme as persoas que non
encaixan nos estándares normais de
comportamento; chámoos diamantes
en bruto.  É un tema recorrente no
meu traballo. Creo que é  importan-
te que lembremos que está ben ser
diferente,  ter  emocións  estrañas,
que non nos guste o mesmo que aos
demais, non vivir unha vida formula-
da de antemán. Ao final, iso é o que
nos fai especiais, un entre un millón.
Imaxina  un  mundo  cheo  de  James
Bonds: sería o inferno na Terra.
É difícil acordarse de como xurdiu o
proxecto,  é  un  proceso  orgánico.
Non é  que un día lese  un artigo  e
pensase en facer a película. Empecei
coa  idea  dunha  atmosfera,  un  am-
biente,  unha  combinación  de  algo
escuro pero tamén máxico, pensando
no tipo de película que me gustaría
ver.  Primeiro  pensei  nun  detective
privado que vise e gravase todas as

escenas desde a súa cámara, pero
que ninguén lle vise a el, que fose
invisible. É un personaxe interesan-
te  de  explorar.  E  logo  buscaba  o
xeito  de  desafiar  a  súa  forma  de
vida. Pareceume interesante facelo
cunha relación que empeza a través
do teléfono en vez de coñecérense
en persoa, como pasaría nunha co-
media romántica. É un detective e
de súpeto a cámara dáse a volta e a
outra persoa é a que o buscaba a
el. E ten medo. E a partir de aí a
historia empezou a desenvolverse.

Por que escolleu a Georg Friedrich
para interpretar a Aloys?
Ao principio estaban todos en con-
tra del, mesmo o produtor. Temían
que fose  demasiado duro e extro-
vertido para o papel. Pero ao velo
nunha entrevista en internet, deca-
teime de que había algo de timidez
encantadora e desconformidade nel
que a min parecíame perfecta para
o papel, así que convideino a unha
proba en Viena que foi o peor cas-
ting da historia: non memorizou nin
unha soa frase, e sentou no sofá a
murmurar  que  odiaba  os  castings.
Foi un completo fracaso. Ao día se-
guinte citeime con Georg outra vez,
pero  eu  só,  nun  hotel.  Foi  aínda
peor! Creo que ambos tiñamos moi-
to medo a fracasar. E entón, 15 mi-
nutos antes de ter que saír para o
aeroporto, saíu da súa cuncha. Co-
mecei  a  facerlle  preguntas  desde
detrás  da cámara;  era  como unha
entrevista,  pero  Georg  de  súpeto
empezou a responder como se fose
Aloys. Foi pura maxia no último mo-
mento.  De  regreso  a  Zúric,  cando
lle amosei as fitas do hotel ao meu
produtor, dixo: “Non está a actuar
como Aloys;  el  é  Aloys.  Por  favor,
Tobi, dálle o papel”.

Como traballou a montaxe? É inte-
resante ver como una mesma con-
versa transcorre en varios escena-
rios á vez.
A maioría xa estaba no guión, aínda
que non era tan preciso, con tanto
detalle. Non gravaba primeiro unha
parte e logo a outra, senón que ía
gravando xuntas as partes fantásti-
cas e as reais. Por exemplo, na fes-
ta primeiro rodamos todo o mundo,

limpamos e logo gravámolo a el só.
Había moito material, porque era to-
do paralelo, e non sabía cantas  ve-
ces tería que lembrar ao público que
Aloys segue só, qué está na súa men-
te e qué é real. Tardei case oito me-
ses  coa  montaxe,  probando  todo.
Traballei sobre todo no ritmo. 

Con  tanto  material,  como  decide
que coller de cada parte?
Sempre é difícil, pero creo que me-
tín  a  maioría  do  que  rodamos,  só
houbo dúas ou tres escenas que dei-
xei fóra. Había moitos momentos po-
tentes porque ambos os actores son
moi bos. Eu sentino coma se fose o
proceso habitual,  o único diferente
doutros  proxectos  é  que  ao  saltar
entre realidade e ficción, a montaxe
é máis parte de todo. Normalmente
está para contar unha historia, pero
aquí ten un papel máis importante,
conta os sentimentos do personaxe.

Canto durou a rodaxe?
Unhas sete ou oito semanas.

Respecto da fotografía, parece que
usa unha capa de tons fríos.
As cores non son frías, é máis onde
vive, cos edificios grises, e o clima,
pois  é  inverno.  E  iso  transmite  un
pouco as emocións como frías. Pero
as  imaxes,  a  gradación  de  cores  é
bastante cálida. É parte da historia,
é a soidade o que che dá a frialdade.
É máis interesante ter unha historia
sobre  alguén  que  descobre  a  súa
imaxinación dentro dun apartamento
moi gris, en lugar de levalo a un sitio
máis colorido. Así que elixín a alguén
afastado de todo iso para potenciar
esa explosión dentro deste edificio.

Que lle gustaría que levase o públi-
co da película?
Non quero educar, nin dar unha men-
saxe en concreto.  Creo que diría á
xente que use a imaxinación, que é
o máis potente que ten e pode me-
llorar a súa vida, pero non hai que
esquecer que ás veces hai que coller
a fantasía e tratar de implementala
na realidade. Se queres a alguén non
o fagas só na cabeza ou nos teus so-
ños, vai e dillo. Todo é posible. Basi-
camente, que vivas os teus soños en
lugar de soñar a túa vida.

A programación regular do Cineclube regresará despois da semana de Entroido


