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SINOPSE

Un relato sobre o sinal que deixa o
home no cabalo e o cabalo no home.
O amor e a morte cóllense da man
con insólitas consecuencias. Os des-
tinos  das  persoas  que  habitan  esa
paisaxe  a  través  da  percepción  do
cabalo.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A paisaxe é un elemento dramatúr-
xico esencial na película. Que rela-
ción ten vostede co campo?
Nacín e crecín en Reiquiavik pero de
neno mandábanme traballar ao cam-
po. É algo bastante común en Islan-
dia: os adolescentes aprenden desta
maneira a traballar a terra coas súas
mans. A primeira vez tiña 12 anos. A
persoa  que  me  mandou  dixo  aos
agricultores  que  ían  acollerme  que
tiña 14 e que era forte,  aínda que
realmente eu era pequeno e grácil.
Cando  me viron,  lin  nos  seus  ollos
que aquel ía ser un longo verán. Pa-
sei  no  campo  tres  veráns  seguidos
traballando  a  terra.  O  primeiro  foi
todo un shock. Digamos que este fil-
me, para min, é como un proceso de
curación dese shock.

Durante  moitos  anos  traballou  de
actor. Como foi o paso á dirección?
Proveño dunha familia de narradores
e Dario Fo, con quen a miña nai es-
tudou en París,  é  a  miña fonte  de
inspiración.  En  Islandia,  hai  unha
forte tradición oral e Fo encaixa ben
nesa tradición. A súa enerxía á hora
de  contar  historias  inspiroume.  Ta-
mén hai todo un filón literario islan-
dés a partir de 1200 que nos caracte-
riza profundamente e que me serviu
á hora de escribir o guión e dotalo
de dimensións. Máis que actor ou di-
rector, eu diría que son un narrador
coma o somos todos.

A fita alterna momentos grotescos
con  outros  máis  dramáticos.  Que
xénero ou ton quixo para o filme?
O ton non o buscamos de modo cons-

ciente; algún falou de humor negro,
o  que  en  inglés  se  chama  under-
statement,  que  é  o  modo  en que
nós, os islandeses, representamos o
noso país. Quería contar varias his-
torias  interconectadas,  mantendo
as  distancias  cos  personaxes.  Non
hai  identificación:  o  espectador
permanece  a  certa  distancia  para
ter unha visión de conxunto. Outras
fontes de inspiración foron Pasolini
co seu  Decameron e  Os contos de
Canterbury,  onde  personaxes  moi
diversos se reúnen en torno a un só
tema.

Hai  unha  escena  impactante  na
que, nunha tormenta de neve, un
personaxe se refuxia no ventre do
seu  cabalo  para  non  morrer  de
frío. Como naceu esta imaxe?
Quería unha escena na que un ca-
balo salvase un ser humano. Vén da
mitoloxía, aínda que é tamén froito
de historias reais. O avó dun amigo
meu salvouse así en 1952: matou o
seu cabalo e entrou no seu interior
para pasar  a  noite.  Tamén os  sol-
dados  de  Napoleón  en  Rusia  o  fi-
xeron para salvagardarse do frío.

Presenta unha área rural  no que
non hai outro animal máis que os
cabalos. Por que?
Só aparece un can na película, que
ladra e calan inmediatamente. Per-
soalmente, odio os cans; no campo
incordian. Cando un ten que facer
algo con animais, o primeiro é que
calen. Había ovellas de verdade no
guión pero era difícil dirixilas. Ade-
mais,  eu buscaba imaxes  limpas  e
sinxelas. En calquera caso, querería
apuntar  que  ningún  animal  foi  ví-
tima de malos tratos durante a rea-
lización do filme; todo o equipo po-
súe cabalos e adóraos. Quería mes-
mo levar un á estrea, para mostrar
ao público que estaba vivo e en bo
estado.

A rodaxe foi fácil ou dura?
Rodamos o filme en 25 días e tive-
mos  moita  sorte  co  tempo,  pois
chegou unha gran vestisca e de pre-
cisar máis días non os teríamos. Ao
mesmo tempo,  estaban  a  filmarse
en Islandia Oblivion, A vida secreta

de Walter Mitty e o Noah de Darren
Aronofsky. Estas producións acapara-
ron  todos  os  equipos  profesionais.
Nin  sequera  podía  conseguir  neve
porque  Oblivion  quedara  con  toda.
Tiñamos  menos  do 1% dos  seus  or-
zamentos, así que foi duro rodar en
Islandia  no  verán  de  2012.  Menos
mal que nós contabamos cun capital
social  que eles non tiñan: ao ser a
miña  ópera  prima  os  actores  tra-
ballaron polo salario mínimo, e moi-
ta  xente  nos  axudou  baixando  os
seus prezos.
Pero o que pasou co tempo foi case
un milagre: tivemos o que precisaba-
mos en cada momento. Choveu can-
do facía falla, nevou cando cumpría,
mesmo houbo máis sol do que espe-
rabamos. Para rodar aquí cómpre ter
boa relación cos espíritos!

Foi  difícil  dirixir  os  cabalos? E os
actores? Traballaron ben xuntos?
Cos actores estou afeito a traballar:
son actor, fillo de actores e marido
dunha  actriz.  Cos  cabalos  tamén:
adoito  ir  montar  polas  noites  para
relaxarme. Así que rodar este filme
foi unha opción cómoda. O director
de fotografía e eu sabemos cabalgar
e  domar  cabalos,  así  que  sabemos
falarlles. De feito o primeiro tivemos
máis  problemas  co  tractor  que  cos
cabalos. Os humanos son os que dan
problemas: a financiación foi o mei-
rande desafío.

Pois a escena da monta do semen-
tal parecía perigosa de rodar.
Resultou máis fácil do que pensaba-
mos. A esencia é que tiña que coin-
cidir  cos dous días nos que a égoa
está  lista  e  libera  unhas  hormonas
que volven tolo ao semental. Se tes
os  cabalos  axeitados  no  momento
axeitado, eles se encargan de todo e
ti só tes que preocuparte de que non
lle fagan dano ao actor. 

A súa película ten un toque defini-
tivamente  islandés,  tanto  cultural
como visualmente. Cal é a súa pos-
tura ao respecto?
Estou moi próximo ao tema para dar
unha  resposta  axeitada.  Pero  son
firme defensor da postura de que a
través do local chégase ao universal.
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