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SINOPSE
a

A terceira entrega da triloxía. Jesse 
e Celine atópanse de novo, esta vez 
durante o verán na fermosa Grecia. 
Pasaron 9 anos desde o seu segundo 
encontro  romántico  en  París  e  18 
desde que coincidiron nun tren con 
destino a Viena. Aínda queda unha 
oportunidade para o seu amor? 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Sentiu a presión de ter que  conti-
nuar a historia de Jesse e Celine?
Nos dous primeiros filmes non hou-
bo presión. O único medo era que 
tivemos  unha  experiencia  especial 
en Viena e non sabiamos se come-
tiamos un erro ao repetirmos, pero 
queriamos  facelo.  Creamos  estes 
personaxes  que  parecían  ter  vidas 
paralelas ás nosas, e o final do 2º 
filme deixou unha cuestión aberta. 
Todo  este  tempo  a  xente  estivo 
preguntándonos  se  Jesse  e  Celine 
acabaron  xuntos  ou  non.  Ninguén 
pedira a segunda película, pero to-
dos querían a terceira. 

As disputas que adoita haber nos 
matrimonios  son  unha  parte  im-
portante do filme, pois manteñen 
á parella viva. Son inevitables?
Creo  que  son  saudables,  se  podes 
pasar  un  bo  rato  con elas.  Nunha 
relación  cómpre tomar  unha  deci-
sión sobre as cousas nas que non se 
vai a estar de acordo. Se non podes 
burlarte delas e facer rir ao outro 
polo absurdo da situación, non de-
berías estar nesa relación. 
a

Véselle un pouco cínico.
En fin, así  vexo eu a vida,  nótase 
nas películas. Cando tiñan 23 anos 
esperaban  as  respostas  no  hori-
zonte, ían descubrir algo. Con 30 o 
mundo pechóuselles,  ambos  traba-
llan  e  están  ocupados,  aínda  que 
fundamentalmente son os mesmos. 
E con 40 xa só resisten, están xun-
tos e lévano con humor pois saben 
que é o mellor que van facer nesta 
vida, non importa canto o intenten.

Nos  tres  filmes  falan  moitísimo. 
Como quería que se diferenciase o 
estilo visual de cada un? 
Para cada historia  hai  unha forma 
de contarlla ao público que é me-
llor visual e tonalmente. Neste ca-
so, a mellor opción foron as tomas 
longas como as da viaxe en coche. 
Gústame que o público sente aí con 
eles sen interrompelos mudando de 
plano.  Mellor  deixalo  fluír.  Se che 
interesan estes personaxes (moitos 
espectadores  terán visto  as  outras 
dúas películas, aínda que non é im-
prescindible) o mellor é sentar con 
eles e ir descubrindo pouco a pouco 
que pasou neste tempo, como nu-
nha conversa real.
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Por  que  escolleu  situar  a  acción 
en Grecia?
Ía  mirar  en  varios  países,  coñecía 
xente na zona e estiven de visita, e 
descubrín  un  par  de  localizacións 
que  non  crin  que  daría  atopado 
noutro lugar. A casa do escritor na 
que pasan o verán en Kardamyli foi 
crucial; pertencera ao escritor bri-
tánico  Patrick  Leigh  Fermor,  un 
heroe durante a 2ª Guerra Mundial. 
Era perfecta para o filme. As illas 
gregas son moi románticas, pero a 
rexión  de Mani  é un  pouco menos 
turística,  menos  explotada.  Non  é 
como  Mamma Mia!,  pero Grecia é 
Grecia: marabillosa. 

Na película amosa como madura-
ron  e  cambiaron  os  personaxes 
(ou  non).  Forzouno  iso  a  pensar 
como cambiou vostede? 
Esa  é  a  eterna  cuestión,  non  si? 
[Sorrí] Sempre estou pensando niso. 
Creo que todos no fondo imos cam-
biando ano a ano, día a día. Limos 
moitos libros, vimos moitos filmes, 
a vida foi pasando e fomos apren-
dendo moito máis. Pero nunha ava-
liación superficial de nós mesmos, é 
insultante  que  alguén  a  quen  non 
ves desde hai 20 anos che diga “oh, 
segues sendo o mesmo”. Non, non 
o son. Son máis sabio, e máis pro-
fundo  e  máis  rico.  Pero  non,  no 
fondo seguimos sendo os mesmos.   

A  esencia  dun  seguramente  non 
cambia e esa é unha das preocupa-
cións do filme. Cambiaron Celine e 
Jesse? Seguen a  ser eles mesmos; 
parecen moi conectados ás persoas 
que eran con 23 anos e aínda así a 
vida atopou o modo de cargalos con 
responsabilidades, fillos e experien-
cias. É moi distinto de cando tes 23 
anos, que podías subirte a un tren 
sen  horarios  nin  ninguén  que  che 
agardase en casa. Cando os vemos a 
2ª  vez,  xa  están  moi  enleados.  El 
ten que ir coller un avión, está de 
xira, e ela está asentada na cidade 
na que vive.  Así  que ves  como se 
achega a realidade aínda que é con 
todo  un  encontro  romántico.  Pero 
no  3º  filme  están  no  mundo  real, 
vémolos moitísimo máis atados.

Podería  a  triloxía  ter  sido  outra 
historia noutro lugar e sen nenos?
Para Jessie e Celine podería ter sido 
calquera  cousa,  pero  nós  os  tres 
queriamos representar á nosa expe-
riencia a través destes personaxes.

Como escriben os tres xuntos?
No  mellor  dos  casos,  estando  no 
mesmo cuarto,  lanzándonos  ideas. 
É  divertidísimo.  Somos  tres  vellos 
amigos  botando a lingua a pacer, 
de  brincandeira  e  facendo  digre-
sións  sobre  a  arte,  pero  sempre 
centrados  nos  personaxes.  Non  é 
laborioso pero é duro; botamos se-
manas e semanas e semanas. Tamén 
escribimos por separado, pero unha 
gran parte pasa no mesmo cuarto.

Haberá un cuarto filme?
A resposta sincera é que faltan polo 
menos 5 ou 6 anos para que teña-
mos  unha  boa  idea.  Así  foi  como 
funcionou coas pelis anteriores; te-
mos que facernos maiores e ver que 
pasa nas nosas vidas. Especialmente 
con Ethan e Julie. Eu son máis vello 
ca eles e podo ver como me sentía 
daquela. Pero eles teñen que vivilo, 
iso  foi  sempre  a  orixe  dun  novo 
episodio.  Talvez  dentro  de  9  anos 
faremos un filme con eles aos 50, 
ou talvez  non. Haberá que velo.
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