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SINOPSE

O 15 de Xullo de 2013, o ex tesoreiro
do Partido Popular, Luis Bárcenas, é
trasladado  de  prisión  para  declarar
na Audiencia Nacional. Até ese día,
negara  toda  relación  cos  chamados
“papeis de Bárcenas”,  pero tras 18
días en prisión decidiu cambiar a súa
declaración.  Esta película retrata o
que pasou nesa sala aquel día.

NOTAS DO DIRECTOR

Cando entrei ao teatro a ver por pri-
meira vez  Ruz-Bárcenas ía con me-
do. Convidara a tres amigos que non
viven en Lavapiés, que non están ao
tanto  da  política,  que  non  van  ao
teatro ou ao cine a cotío, que teñen
nenos  e  pouco  tempo  libre,  a  ver
unha  obra  que  é  unha  transcrición
dunha declaración xudicial.

Sinceramente, tiña medo de que aos
dez minutos quixesen matarme. Pero
iso non sucedeu. Desde o minuto un
noteinos tensos, vendo un home nu-
nha situación de western, só ante o
perigo, tratando de defenderse  con-
fesando  boa  parte  dos  seus  delitos
pasados. E un xuíz que se sentía pre-
sionado, que con 38 anos levaba un
caso de corrupción do partido do go-
berno desde unha praza interina da
Audiencia Nacional. A tensión, o me-
do, a arrogancia, os ataques, a de-
fensa, a verdade e a mentira... Con-
tra todo prognóstico, naquel escena-
rio o que había (como debe ser) eran
EMOCIÓNS.  Por  iso  o  público  ría,
murmuraba, desprazaba a súa ollada
hipnotizado dun lado ao outro da sa-
la. Por iso os meus amigos saíron eu-
fóricos; pero eu non prestaba moito
interese á conversa. Estaba a pensar
en converter a obra nunha película.

Ficción ou documental?
Todo o que aparece no guión díxose
o 15 de xullo de 2013 na Audiencia
Nacional. Desde ese punto de vista,
dicimos que B é un documental. É un
traballo de re-creación con actores,
pero a intención é que sexa o máis
próximo posible á realidade.

Produción contra reloxo
O proceso de montar o filme foi bas-
tante  “express”  para  o  tempo  de

maduración habitual  dunha pelícu-
la. Faleino por primeira vez en se-
tembro de 2014 cos protagonistas e
con Alberto  San Juan,  director  da
obra. Todos foron moi xenerosos e
dixeron que por eles si. A partir de
aí, levo desde xaneiro a lume de bi-
queira. Empecei a buscar socios, e
moitos  dixeron que non.  O  tempo
botábase enriba; eu tiña claro que
a película tiña que funcionar como
“instant  movie”  e  saír  mentres  o
caso Bárcenas  está aínda vivo.  Así
que  saímos  a  internet  e  lanzamos
un crowdfunding que tivo éxito. Iso
permitiunos arrincar e dar a coñe-
cer  o  proxecto.  Sen  os  mecenas,
non existiría B.

Adaptando a obra
Para adaptar o texto de Jordi ao ci-
nema quixemos ser bastante auste-
ros. Houbo tentativa de contar cou-
sas  que  pasaban  fóra  da  sala,  fa-
cendo algo de estilo máis america-
no  con  investigación  xornalística;
pero teriamos que inventar moitas
cousas, indo a unha peli máis con-
vencional. Como me dixo Jordi, to-
do  o  que  inventemos  vai  na  nosa
contra,  porque  son  situacións  que
non  imos ser  quen de  dialogar  ao
mesmo nivel do que xa temos dialo-
gado. Valorando todo iso, volvemos
a unha versión moito máis claustro-
fóbica. É unha película de localiza-
ción única porque ten moita forza o
que alí pasou. 

O traballo cos actores
Este é un traballo herdado da fun-
ción  teatral.  Se  algo  conseguiron
Pedro  Casablanc  e  Manolo  Solo  é
desaparecer;  que  o  espectador  se
sitúe no medio do interrogatorio e
vexa a Bárcenas contestando a Ruz.
No filme hai máis personaxes, o res-
to  de  avogados  que  estaban  nesa
sala xudicial. O traballo con todos
eles debía ser  hipernaturalista.  Os
personaxes  interrómpense,  písanse
as intervencións, volven atrás ou di-
vagan para contestar unha pregunta
anterior,  porque  así  ocorreu  e  así
ocorre na vida diaria.

O traballo de cámara
Nun documental  adóitase  traballar
con  cámaras  lixeiras,  versátiles, 

que permitan captar o momento co-
mo  se  produce.  O  documentalista
vale máis por saber  estar  onde vai
ocorrer  o  que  intúe  que  por  con-
seguir  unha  imaxe  tecnicamente
perfecta. Esa é a linguaxe que que-
riamos  reproducir  na  película.  A
sensación  de  estar  dentro  da  sala
tiña que ser máxima. O espectador
ten  que  sentir  que  estamos  auto-
rizados  a  rodar  o  interrogatorio  e
que lle estamos transmitindo a rea-
lidade.  Para  iso  rodamos  con  tres
cámaras,  para  captar  os  intres  co-
mo se fosen únicos, sen necesidade
de facer moitas tomas. Aínda que é
un  filme  sen  case  movementos  de
actores,  as  cámaras  están  ao  om-
breiro para transmitir  esa “respira-
ción” natural  da visión humana, de
novo coa referencia do documenta-
lista  cámara  en  man,  sabendo  que
en  calquera  momento  ten  que  pa-
near,  porque falan varias persoas e
el  non  sabe  cando  será  a  seguinte
intervención, nin quen a fará.

O ambiente, a atmosfera
A Audiencia Nacional  ese  día era o
centro do país.  Fóra esperaban du-
cias de xornalistas para contar o que
ocorría dentro. Tanta era a expecta-
ción  que  alguén  filtrou  en  Twitter
frases da declaración de Bárcenas, o
que fixo  que Ruz  retirase  todos  os
computadores e tabletas da sala. Era
15 de xullo, ía calor. A sala era moi
pequena  para  as  20  persoas  que  a
“habitaban”. Non era a sala axeitada
(era unha sala do social; as do penal
estaban en obras), non tiña xanelas.
O ambiente foise facendo máis opre-
sivo  conforme  pasaba  o  tempo.  As
gravatas apertaban cada vez máis. A
suor non se podía conter. Cinco ho-
ras durou a declaración. O cansazo,
a derrota para uns e a satisfacción
para  outros  ao  final  do  “combate”
eran evidentes. Todo isto para con-
seguir  que  o  espectador  repita  esa
sensación  que  eu  tiven  á  saída  do
teatro.  A película  é  unha  reflexión
sobre algo importante que xa pasou.
Sabía  que dixo  Bárcenas,  pero  tiña
que saber por que o dixo, como o di-
xo,  a  quen se  refería en cada mo-
mento. Creo facer un traballo hones-
to, espero que estea á altura das ex-
pectativas. 
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