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AS VIDAS DE GRACE

FICHA TÉCNICA

Short Term 12. EUA, 2013. Cor, 96 min. Xénero: Drama social | Dirección e
guión: Destin Cretton |  Produción: J Astrachan, A Goldstein, M Olson, R
Najor (Cinedigm,  Animal  Kingdom,  Traction  Media)  |  Fotografía:  Brett
Pawlak | Montaxe: Nat Sanders | Música: Joel P. West | Intérpretes: Brie
Larson (Grace), John Gallagher Jr. (Mason), Kaitlyn Dever (Jayden), Rami
Malek (Nate), Lakeith Lee Stanfield (Marcus), Kevin Hernandez (Luis)

PREMIOS
a

Festival de Locarno 2013
Mellor  Actriz,  Premios  do  Xurado
Novo e do Xurado Ecuménico
Seminci de Valladolid 2013
Premio do Público
Premios Independent Spirit 2013
Mellor Montaxe
Premios Gotham 2013
Mellor Actriz

SINOPSE
a

Grace traballa como supervisora en
nun centro de acollida para adoles-
centes en situación de vulnerabili-
dade. Encántalle o seu emprego e
vive entregada ao coidado dos mo-
zos.  Pero,  ao  mesmo tempo,  pesa
sobre ela un pasado conflitivo que a
enche de angustia. A raíz do ingreso
no  centro  de  Jayden,  unha  moza
intelixente  e  inquieta,  dáse  conta
de que non pode seguir eludindo os
problemas  que  arrastra  desde  a
infancia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal  foi  a  orixe  de  As  vidas  de
Grace?
A curtametraxe Short Term 12 esta-
ba  inspirada  na  miña  experiencia
persoal  traballando  nun  centro  de
acollida  para  nenos  durante  dous
anos,  antes  de  ir  á  escola  de  ci-
nema. O guión da curta construíno
en base ao diario que escribín men-
tres  traballaba alí.  A reacción dos
espectadores  e da crítica  foi  esti-
mulante abondo como para querer
crear  unha  longa.  Cando  puxemos
en  marcha  o  proxecto,  levamos  a
cabo unha procura moi intensa en-
trevistando a  xente que traballara
en  sitios  similares  durante  longas
tempadas.  Todas  as  historias  que
nos  contaron  fóronnos  útiles  para
crear os personaxes e as tramas se-
cundarias dalgúns mozos. 

Pode falar sobre o traballo de Brie
Larson e de como conseguiu invo-
lucrala no proxecto?  
Achegámonos  a  Brie  baseándonos
nos seus proxectos anteriores. Esta-
ba moi emocionada, xa que o tipo

de personaxes aos que se enfronta-
ra eran moi distintos da súa perso-
nalidade. Iso era moi excitante para
min  tamén.  Conversando  con  ela
sobre  o  proxecto,  explicábame  as
súas  ideas  sobre  Grace.  Entendín
que se trataba dunha persoa incri-
blemente  introspectiva,  intelixen-
te, madura e que realmente com-
prendía a Grace. 

Descubriu a Lakeith Lee Stanfield,
que interpreta a Marcus.
Fixo unha proba para a curta.  Foi
un dos seus primeiros castings e era
a primeira vez que participaba nun
proxecto destas características. 

O personaxe de John Gallagher foi
escrito con ese ton cómico ou foi
el quen deu ese toque? 
O seu papel sempre foi escrito cun
punto humorístico. Mason represen-
ta a moitos supervisores que traba-
llan nestes centros e usan o humor
como  ferramenta  de  traballo.  Du-
rante uns días John documentouse
nun centro de acollida, e un dos su-
pervisores díxolle que o mellor que
podes facer para axudar aos mozos
é ensinarlles as cousas de forma li-
xeira  e  entretida.  Tiveron  tantos
problemas nas súas vidas que o me-
llor para axudalos é facerlles diver-
tidos  os  procesos  de  aprendizaxe.
John puido oír de primeira man as
bromas dos supervisores. 

Na  película,  usa  grandes  planos
xerais cando Grace monta en bici-
cleta, e tamén na presentación e
na toma final. Pode falar sobre a
composición dos tiros de cámara e
por que decidiu encadralos así? 
Aínda que esta película está rodada
cámara en man e o plano pode pa-
recer  pouco  traballado,  todas  as
escenas foron meticulosamente pla-
nificadas cun storyboard. Os planos
foron deseñados para que o público
tivese a sensación de como é vivir
cada día nun sitio como ese. Hai un
pouco de claustrofobia nalgúns pla-
nos,  queriamos lembrar constante-
mente  á  xente  esa  sensación  de
opresión.  Cando  se  trata  dun  mo-
mento  máis  íntimo tentamos mos-
trar detrás dos actores o marco da

porta, os muros, os bloques de ce-
mento,  a  xanela...  Moitos  destes
planos do plano tentar mostrar todo
o que estes mozos están a perder. 

Tiveron moito tempo para ensaiar,
deseñar os planos e as tomas, ou
foi unha rodaxe rápida?  
Foi  unha  rodaxe  bastante  rápida.
Tiñamos 20 días para filmalo todo.
Tivemos ao redor dun día de ensaio.
A estética da película e como a fil-
mamos  vén  en  función  tamén  de
poder  levar  a  rodaxe  coa  máxima
eficacia e rapidez xa que non dis-
puñamos  de  diñeiro,  montabamos
moi rápido os escenarios e así tiña-
mos máis tempo efectivo diante da
cámara. Ao final puidemos ter tan-
tas tomas como era preciso. 

Como  estruturou  o  guión?  Quixo
ter un inicio e un final optimista,
con charlas dos traballadores? 
A idea de contar anécdotas xorde a
través da trama da película.  Gran
parte provén directamente da inspi-
ración que me deron os traballado-
res  de  centros  que  coñecín;  unha
cousa  que  tiñan  en  común  é  que
eran fantásticos contadores de his-
torias.  Usaban  a  narración  como
xeito  de  procesar  todas  as  graves
experiencias polas que pasaran. Iso
foi algo que me encantou ao falar
con  eles,  contar  historias  é  unha
forma máis  de  expresión artística.
Pensei  que sería a mellor  maneira
de acabar a película. 

A historia de Mason sobre o acci-
dente nos pantalóns, é real? 
Definitivamente hai algo de adorno
en todo, pero todas as historias de
Mason veñen dunha entrevista que
lle fixen a un supervisor que traba-
llara  nun  lugar  como  ese  durante
máis de 20 anos. É moi próximo a
unha experiencia que tivo.

Sorprendeulle o éxito da película? 
É moi bonito que a xente conectase
coa película. Tento non pensar moi-
to neste tipo de cousas; pero estou
contento de que o filme lle chegue
ao público. Encántanme as conver-
sas que ten a xente despois de velo
e que se me acheguen a falar. 

Luns 16: JAUJA · Dir. Lisandro Alonso  | Mércores 18:  FERMOSA XUVENTUDE · Dir. Jaime Rosales


