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EDIFICIO ESPAÑA

FICHA TÉCNICA
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Dirección  e  fotografía: Víctor  Moreno |  Guión: Víctor  Moreno,  Rodrigo
Rodríguez | Produción: Víctor Moreno, David Matamoros (Víctor Moreno PC,
Zentropa Spain) | Montaxe: Martin Eller, Nayra  Sanz Fuentes 

SINOPSE
a

En 2007 iníciase un proxecto de re-
forma integral  do  Edificio  España,
un emblemático inmoble de Madrid
que  en  tempos  do  Franquismo  foi
símbolo de prosperidade. Nas obras
participan máis de 200 traballado-
res de diversas nacionalidades, xe-
rando un insólito anecdotario e in-
corporando as súas vivencias á pro-
pia memoria do lugar. Unha inmen-
sa Torre de Babel sobre a que que-
darán impresas as pegadas da nosa
época.

NOTAS DO DIRECTOR

Cando  a  comezos  de  2007  souben
que se iniciaba a rehabilitación do
Edificio  España,  sentín  unha  gran
curiosidade e un forte impulso por
filmar ese proceso; unha inquietude
que  terminou  por  converterse  nu-
nha estraña e hipnótica necesidade.
Sempre pensei  que a  imaxe docu-
mental ten entre as súas moitas vir-
tudes a de ofrecerse como rexistro
de  calquera  proceso  de  cambio,
deixando  constancia  do  mesmo  a
modo de proba palpable da súa pro-
pia mutación.

Unha vez obtido o permiso de acce-
so para rodar, o Edificio converteu-
se no meu novo e insospeitado hábi-
tat, unha especie de inmenso refu-
xio ao que acudín con obstinación
durante todo un ano, xa fose de día
ou de noite, obtendo como resulta-
do preto de 200 horas de gravación.
a 
A inauguración do novo Edificio es-
taba  prevista  para  fins  de  2010  e
sentinme persuadido a non abando-
nar a filmación das obras até a de-
vandita data. Con todo, unha vez fi-
nalizado o proceso de baleirado in-
tegral,  o  proxecto quedou suspen-
dido temporalmente e, de súpeto,
tiven a repentina sensación de que
non só  filmara a  desaparición  dun
espazo físico concreto, senón que,
dalgún  modo,  tamén  conseguira
capturar,  sen  pretendelo,  algo  así
como o reflexo da situación finan-
ceira do país. 

Deime  conta  de  que  ese  inmenso
edificio constituía en realidade un-
ha monumental metáfora de España

e dun período único da nosa recen-
te historia social e económica.
3 
Os traballadores aos que acompaña-
ra durante todo aquel tempo viron
a  súa  rutina  laboral  interrompida,
algúns  inmigrantes  regresaron  aos
seus  países,  outros  permaneceron
en Madrid en busca dun novo traba-
llo;  no  caso  dos  españois,  moitos
deles pasarían a engrosar  as listas
do paro. 

Entre tanto, o Edificio, emblema da
cidade e antigo símbolo de prospe-
ridade,  viuse  reducido  ao  seu  es-
queleto  e  a  súa  memoria  diluída
tras os muros da fachada. En defini-
tiva, un inmenso baleiro que a in-
certeza do momento non era quen
de recubrir.

A pesar  de  todo,  non renuncio  ao
meu plan orixinal. Talvez dun modo
algo inconsciente, resístome a des-
vincularme definitivamente do Edi-
ficio  e  non  perdo  a  confianza  de
que algún día, talvez no momento
máis inesperado, se renoven por fin
as obras e ambos os proxectos, o in-
mobiliario e o cinematográfico, si-
gan o seu curso.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como descubriu que o Santander
levantaba o veto do filme?
A través do meu avogado, que é o
que levou todo o proceso de nego-
ciación con Banco Santander. A noti-
ficación chegou o [16/02/14]. Acto
seguido, fixemos público o comuni-
cado onde por fin deciden liberar a
película.  Estabamos moi  contentos
xa  que  fora  unha  loita  de  todos,
tanto do equipo do filme como do
esforzo das redes sociais. Tamén os
medios de comunicación axudaron a
dar  visibilidade;  todos  xuntos  pre-
sionamos para que a película saíse a
luz e grazas a iso fíxose posible.

Que motivos deron para argumen-
tar que antes non se puidese pro-
xectar o documental e agora si?
Directamente agora si e antes non,
non  houbo  máis  explicación  pola
súa banda, liberaron o documental
sen máis. Sen motivo aparente, do
mesmo xeito que tampouco houbo
ningún motivo expreso para o veto.

É certo que sempre estivo a motiva-
ción das “razóns comerciais” xa que
o documental, segundo eles, podía
prexudicar as operacións comerciais
co Edificio.

Tras sufrir o veto ao filme, cando
e por que decide dar a coñecer o
que está a pasar co seu traballo?
Para contextualizar, durante o últi-
mo  ano  e  tres  meses,  tempo  que
durou todo este proceso de batalla,
sufrimos  moitísimo.  O  documental
estaba a coller corpo tras pasar por
San Sebastián e Documenta Madrid
cando  de  súpeto  freáronnolo  e,  a
pesar  do  interese  por  proxectar  a
película,  non  puidemos  responder.
Foi  moi  doloroso  para  todos  nós,
tiñamos unha enorme ferida aberta,
e ao ver que se esgotaban as vías e
parecía imposible  chegar  a ningún
acordo entre as partes, comezamos
a reflexionar sobre a idea de facer
pública a situación da película. Por
outra banda, cando máis real se fa-
cía a noticia, máis cineastas se soli-
darizaban e apoiaban a Edificio Es-
paña. Iso deunos folgos para seguir
adiante.

A súa obra é un estudo antropoló-
xico da  sociedade fronte aos no-
vos usos, os antigos espazos ou as
perdas dos costumes. En que me-
dida se reflicte iso aquí? Que pa-
pel teñen os obreiros no filme?
A película non está composta a tra-
vés de personaxes como era o caso
de En construción. O filme de Gue-
rín segue a evolución dun grupo de
personaxes, e eu quería fuxir diso,
quería que o meu único personaxe
fose  o  edificio  e  en  determinadas
capturas mostrar persoas, case co-
mo un anecdotario que non parece
dicir nada pero, á vez, está cargado
de  sentido  cinematográfico  e  so-
cial. Nestas capturas hai un achega-
mento moi estreito entre os traba-
lladores e eu, pois estiven no edi-
ficio un ano e ía ás mesmas horas
que eles. Así quería integrarme na
súa cotidianidade. Eles asumían que
estaba aí, eu non buscaba a invisi-
bilidade, tentaba que todos formá-
semos  parte  dun  mesmo  proceso.
Isto é o que lle dá o valor máis an-
tropolóxico a Edificio España.
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