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Os baixos fondos de Estocolmo son 
un sumidoiro ao que van todos  os 
refugallos  da sociedade sueca. To-
dos queren defender o seu territo-
rio  e lucrarse a calquera prezo.  A 
enigmática desaparición dunha mu-
ller  será  o  nexo de unión  de tres 
criminais cun obxectivo común: vin-
garse do gran capo Radovan.  Jorge 
está  entre  reixas,  aínda  que  en 
pouco  tempo  sae  para  matar  ao 
soprón que o delatou. Mrado vese 
incapaz de compatibilizar o seu pa-
pel  de  matón iugoslavo  co  de pai 
que loita pola custodia da súa filla. 
E JW conduce un taxi mentres apa-
renta ser doutra clase social. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A película  baséase  na  novela  do 
mesmo nome de 2006. Que o atra-
ía desta historia?
Cando saíu o libro eu non o lin, non 
tiña ningún interese nel. Nese mo-
mento,  eu  estaba  a  facer  filmes 
moito  máis  vangardistas  e  experi-
mentais, e non era quen de atopar-
me  a  min  mesmo.  Decateime  de 
que  os  meus  ídolos  daquela  eran 
Martin Scorsese e Michael Mann, e o 
meu mellor amigo díxome que de-
bería  ler  o  libro.  Veño  do  barrio 
obreiro de Estocolmo, e crecín coas 
comunidades  serbia  e  chilena.  Eu 
tamén era de fóra como JW. Así que 
lin a novela e, de moitas maneiras, 
todas esas historias eran diferentes 
partes da miña vida; e se non era 
sobre  min,  era  sobre  un  tío  que 
tiña,  ou  un  irmán  ou  un  amigo. 
Pensei  que como tiña ese coñece-
mento,  podía  facer  algo  sobre  a 
xente real e amosar o difícil e com-
plexas que son as súas vidas, pero 
tamén  quería  mostrar  o  fermosas 
que podían ser.
a

O escritor da novela Jens Lapidus,

implicouse na película? Sentouse a 
falar con el na pre-produción?
Non. Jens escribiu unha gran nove-
la, e deixounos escribir o guión que 
queriamos escribir  e  deixoume fa-
cer a película que quería facer. To-
das as formas artísticas son únicas, 
o cine, a música e a literatura,  e 
tes  que deixar  á  persoa que sabe 
facelo  que  o  faga.  Coñezo  o  meu 
oficio mellor que el, e el coñece a 
súa arte mellor ca min. O meu ob-
xectivo foi sempre honrar o seu tra-
ballo. Ao ver a película, quedou moi 
contento e iso acóugame.

Entón, que cambios realizou para 
adaptar a historia  ao cine?
No libro Mrado, o executor serbio, 
pensa na súa filla moito, pero só se 
a ve unha vez. No filme, a filla xoga 
un  papel  máis  importante  que  no 
libro, ela é a motivación central pa-
ra  que  el  cambie.  O  mesmo pasa 
coa irmá de Jorge, que na película 
ten un papel  central  do desenvol-
vemento de Jorge. Tratei de usar á 
familia dos personaxes para formu-
lar dilemas como “son un bo pai?”, 
“son un bo irmán?”. Son preguntas 
que todos nos facemos e coas que 
podemos relacionarnos.

Dixo identificarse cos  tres  prota-
gonistas. Que vía neles?
En JW buscaba a un camaleón. Can-
do  tiña  16  anos  fun  condenado  a 
dous anos de prisión, pero o gober-
no sueco dixo que podía ir a unha 
escola  como  parte  dun  programa 
social. Así que estaba neste interna-
do con algúns dos nenos máis ricos 
de Suecia. Todo o mundo na escola 
sabía quen eramos os cinco mozos 
dese  programa,  pois  falabamos  e 
nos movíamos de forma diferente. 
Podían cheirarnos, e sabían que non 
eramos  parte  da  mesma estrutura 
social ca eles. Por tanto, sei o que 
é ser un mozo que só quere perten-
cer e o que estás disposto a facer e 
sacrificar.  Iso foi  algo que foi  moi 
interesante e persoal para min. Ti-
ña un amigo que morreu que estaba 
no mesma negocio que Jorge e que-

ría amosar outras facetas deste tipo 
de  personaxes,  que  son  humanos. 
O meu pai sempre loitou para coi-
dar de nós; eu non teño fillos, pero 
vino toda a miña vida. Pensei que 
sería interesante para o personaxe 
de Mrado. Tamén quería mostrar un 
home que esperta da violencia e a 
estupidez da súa vida e dáse conta 
de que a súa filla é o único que lle 
importa. Pero el non coñece outra 
forma de facelo. Cando quere sal-
vala, fai o que adoita facer, xa que 
é a forma en que ve unha saída da 
súa vida. Os tres personaxes tiñan 
conexións persoais comigo.

O reparto era moi internacional, e 
seica non usaron intérpretes. Por 
que quixo traballar así?
Falo castelán con fluidez, pero non 
falo serbio. O 90% dos actores eran 
afeccionados, e sentíanse moi incó-
modos fronte á cámara. Durante os 
castings, deime conta de que cando 
falaban serbio,  non lles  importaba 
que estivésemos canda eles porque 
sabían que non entendiamos o que 
dicían.  Formei  un vínculo  cun  dos 
actores,  e  pedinlle  que  fixese  es-
cenas longas en serbio. Logo pedía-
lle que mo traducise, e había certo 
temor  ata que entendía o que di-
cían. Era a miña forma de deixarlles 
ter a súa privacidade.

Como foi a resposta á película?
Foi boa, en xeral. Por suposto, non 
lle gustou a todo o mundo, pero a 
xente puido conectar  cos persona-
xes.  A película é divertida de ver, 
ten un bo pulso, e creo que os per-
sonaxes  teñen  niveis  moi  profun-
dos.  Por tanto,  un éxito de caixa. 
Non dirixiría  O convidado ou  Child 
44 se non fose por Diñeiro fácil.

Por que decidiu facer cine?
Non  era  bo  en nada  máis,  era  un 
atleta e un matemático pésimo. No 
colexio,  vivía  co  fillo  do  director 
Lasse Hallström, e cando coñecín ao 
pai, parecía alguén normal. Así que 
pensei “se el pode facelo, talvez eu 
poida facelo”. Así empezou todo.
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