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Conducta. Cuba,  2014. Cor, 108 min. Xénero: Drama |  Dirección e guión:
Ernesto Daranas | Produción: Esther Masero (Latino Films, ICAIC) | Fotogra-
fía: Alejandro Pérez | Montaxe: Pedro Suárez | Música: Juan Antonio Leyva,
Magda  Rosa  Galbán |  Intérpretes:  Armando  Valdés  Freyre  (Chala),  Alina
Rodríguez (Carmela), Silvia Águila (Raquel), Yuliet Cruz (Sonia), Amaly Junco
(Yeni), Armando Miguel Gómez (Ignacio), Miriel Cejas (Marta)
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Festival de Málaga 2014
Mellor  Película,  Dirección,  Actriz  e
Premio do Público
Festival de Huelva 2014
Mellor Película
Festival da Habana 2014
Mellor Película, Actor, Premio SIGNIS

SINOPSE

Chala ten 11 anos, vive só coa súa
nai drogadicta e adestra cans de pe-
lexa para buscar un sustento econó-
mico.  Ese  mundo  de  brutalidade  e
violencia ás veces sae relucir na es-
cola. Carmela é a súa mestra de sex-
to grao,  pola  que o  raparigo  sente
agarimo e respecto, pero cando ela
enferma e vese obrigada a abando-
nar a aula varios meses, unha nova
profesora, incapaz de manexar o ca-
rácter de Chala, trasládao a unha es-
cola  de  conduta.  Ao  regresar,  Car-
mela oponse a esta medida e a ou-
tras  transformacións  ocorridas  na
súa clase. A relación entre a mestra
e o neno faise cada vez máis forte,
pero este compromiso porá en risco
a permanencia de ambos na escola.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como chegou a este tema?
Concibimos este proxecto como unha
película-obradoiro para un grupo de
alumnos da Facultade de Medios Au-
diovisuais  do  ISA.  Eles  foron  parte
activa da obra desde a elección do
tema,  a  investigación  paralela  ao
guión e a selección dos nenos.  Con-
duta é  consecuencia  dese  traballo,
sumado  a  un  grupo  de  inquietudes
persoais: logo de 25 anos de crise, os
cambios que finalmente teñen lugar
na nosa  sociedade e  economía  non
lograron o impacto esperado nos sec-
tores  máis  humildes.  Vivín  sempre
na mesma zona na que se desenvolve
o filme e vin cambiar moitas cousas
desde que era un raparigo. A ilusión
dun futuro mellor foi o motor da mi-
ña infancia, pero os meus fillos, na-
dos nos 90, e moito máis os rapaces
de agora, non dispoñen desa posibi-
lidade.  Como  a  calquera  pai  ou  a
calquera cubano, iso preocúpame.

Como foi  o proceso de selección
dos nenos da película?
Comezamos cun casting  masivo  ao
que foron miles de nenos, a maioría
levados  polos  pais.  Serviunos  para
entender que os cativos que busca-
bamos non ían chegar por esa vía.
Foi entón que os sete estudantes da
FAMCA comezaron a percorrer as es-
colas da cidade. Así logramos un ex-
celente grupo de raparigos, algúns
deles  con  problemáticas  similares
ás que abordabamos e que fixeron
moitas  achegas  á  historia.  O  reto
era que os nenos preservasen a súa
verdade, á vez que quedasen pre-
parados para asumir algo tan exte-
nuante como unha rodaxe de cine.

Tiña  preconcibido  a  quen quería
para facer de Chala e Carmela, ou
deixouse sorprender?
A estas alturas pode parecer un dis-
parate, pero unha das poucas deci-
sións  que  tomei  contra  o  criterio
predominante  no  equipo  foi  a  de
elixir a Armando Valdés para o per-
sonaxe de Chala. Desde o primeiro
día de casting foi rexeitado e, por
algunha razón que non teño clara,
pedinlle regresar. Durante os catro
meses de preparación, el non era o
favorito de ninguén, pero aos pou-
cos  empezou  a  mostrarme  cousas
que non sabía que podían ser parte
do seu personaxe. Armando e Chala
non teñen nada que ver, só os une a
súa  intelixencia  e  sensibilidade.
Mentres o resto dos nenos resolvían
os seus personaxes desde as súas vi-
vencias, Armando construíu a Chala
desde un talento innato para a ac-
tuación. En canto a Alina Rodríguez,
sabiamos que sería unha gran Car-
mela e foi  moi xentil  na súa rela-
ción con Armando. A mestra que eu
buscaba  era  uns  anos  maior,  pero
Alina  traballou  duro  e  encheu  de
sentido cada detalle de Carmela.

Que barreiras debeu vencer o fil-
me para chegar a bo termo?
Traballamos con absoluta liberdade
creativa e de produción. Iso coloca-
ba a responsabilidade da nosa parte
e deixaba pouco espazo aos pretex-
tos.  O que lográsemos ou non de-
pendía totalmente de nós.

Que lle esixiu a realización de Con-
duta? Canto distanciamento ou non
tomou do que se conta?
Non podo distanciarme fronte a algo
que me inquieta,  pero nunca abor-
daría un tema sobre o que non estea
disposto a cambiar o meu punto de
vista. Pero nunca puxemos os temas
por  diante.  Centrámonos  en  armar
unha historia e uns personaxes que
se movesen con naturalidade e efi-
cacia dentro ela. A partir diso, Con-
duta é unha película sinxela, formal-
mente ortodoxa, en diálogo coa na-
tureza da historia e dos personaxes. 

Que referentes  reais  (de  habelos)
atravesan a trama?
Algúns son autobiográficos:  mestras
que tiven eu, unha mestra chamada
Carmela que deu clases ao meu fillo,
tolemias como a de tentar nadar até
a aboia  da baía  ou coller  a lancha
para ir afiar chapas na liña do tren.
O resto proveu da realidade mesma.
Non se trataba só de evidenciar con
eses  espazos  a  contorna  social  en
que se desenvolve a historia, senón
de  expresar  certos  perigos,  a  sede
de liberdade e a capacidade de so-
ñar dos  nenos,  mesmo nas  circuns-
tancias máis adversas. 

No seu  cine  resalta  o  coidado  da
estética a pesar da marxinalidade.
Ten afán preciosista o seu discurso?
Fálase moito de marxinalidade e de
crise de valores, pero moi pouco das
súas  causas  verdadeiras.  A Habana
Vella  é  implacable  con  estas  omi-
sións. A súa deterioración e a súa be-
leza  sintetizan  o  valor  inestimable
de tantas  cousas  que se  perden,  e
son a evidencia do que realmente foi
a nosa historia. Interésame falar diso
e co realismo non podo facelo.

É Daranas un home de desafíos?
O feito de tentar facer cine é xa un
gran desafío.

E que simboliza a Virxe da Carida-
de que chega ao mural da aula?
Chegou a ese mural como parte da
historia,  non como un símbolo pre-
concibido. Como outras tantas cou-
sas da película, parte de feitos reais
e o natural é que cada un lle dea o
seu propio sentido.
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