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SINOPSE
a

Natalia  e  Carlos  son  dous  mozos
namorados  de  20  anos  que  loitan
por sobrevivir na España de hoxe en
día.  Teñen  escasos  recursos  e  non
logran avanzar  como lles  gustaría.
Para gañar algo de diñeiro, deciden
facer  unha  película  pornográfica
amateur.  A  chegada  da  súa  filla,
Julia,  converterase  no  motor  dos
cambios que van emprender.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que se fixou na xuventude de
hoxe en día e construíu este re-
trato tan verosímil?
Había dous obxectivos.  O primeiro
era escapar de min mesmo tras fa-
cer  unhas  películas  moi  pechadas,
enfocadas na experimentación for-
mal, cunha linguaxe moi densa. Ne-
cesitaba saír de aí e atoparme máis
co espectador. Por outra banda, pa-
receume importante retratar o mo-
mento actual que vivimos en Espa-
ña e o colectivo que máis me inte-
resou foi a mocidade, porque son os
que máis están a sufrir. Interesába-
me saber como pensan e como se
relacionan, posto que son o futuro.

Como  afrontou  o  proxecto  para
que fose o máis realista posible?
A investigación é unha base impor-
tante. Non tentei impor unha tese,
nin unha verdade; simplemente fa-
cer un retrato, e ese retrato para
min tiña que ser colectivo, no que
eles mesmos se visen integrados e
reflectidos. Ademais tamén decidín
cambiar o meu equipo técnico para
traballar con xente da mesma xera-
ción  que  os  personaxes,  de  feito
para algúns foi a súa primeira pelí-
cula. Tiña a necesidade de que eles
mesmos me guiasen durante o pro-
ceso e así apartar os prexuízos, que
entrase o seu punto de vista.

Que conclusións sacou desas con-
versas con xente nova?
É xente con moito talento, con re-
beldía, con inexperiencia, con moi-
tas ganas, que cometen erros e que
teñen ideas claras. Están a esperar
a súa oportunidade, hai unha sensa-

ción  de  contorna  hostil  e  esperan
poder xogar a súa partida. Cando se
dea  esa  oportunidade,  xogarana  e
farano moi ben. Crearán un mundo
mellor. Teño moita esperanza neles.

Fixo o filme que tiña e mente, ou
foise  transformando  por  mor  do
traballo cos actores e o equipo?
Cando preparo unha película  sem-
pre a imaxino dun determinado xei-
to  e  logo  cando  empezo  a  rodala
comprobo  que  non  se  parece  en
nada  ao  que  imaxinaba  ao  princi-
pio. Empezando polo casting: nunca
pensei que a protagonista ía ter os
ollos azuis. E logo tamén na propia
maneira de rodar, e a montaxe. Aos
poucos esa idea inicial  desaparece
da miña mente, a película vaise fa-
cendo soa, como un ente vivo, coa
axuda de todo o equipo.

O filme respira  naturalidade, nas
interpretacións  ou  nos  diálogos.
Como o logrou?
O texto  e  os  diálogos  foron  unha
guía, pero logo non se respectan ao
100%. Na rodaxe libéranse e os ac-
tores fanos seus. Respéctanse os te-
mas e as intencións, pero os actores
achegaron as súas propias frases e
ideas co mesmo ton. As opinións da
película, como as do fracaso esco-
lar, son dos actores, pero o contrato
ético era ser fiel.

Con tanta liberdade nas escenas,
onde situou o límite da dirección
de actores?
O esencial, sen dúbida, é o casting.
No casting  empeza a  dirección de
actores. Busco sempre actores que
estean  cómodos  improvisando.  A
clave está na confianza de que que
o que van dicir vai ter valor e vai
ter verdade. A partir de aí acouto a
intensidade e o tempo. Pero non hai
máis secreto. Iso si, eu rodo tomas
das secuencias desde múltiples án-
gulos,  e en cada nova toma volve
comezar a improvisación. Os acto-
res non están a pensar na montaxe
ou no raccord. Un texto moi pecha-
do atenázache a ti  e  aos actores.
Por exemplo, a secuencia da entre-
vista con Torbe (o director porno) é
unha secuencia única e con todo eu

eu non estaba presente na rodaxe.
De todos os xeitos, hai moita prepa-
ración para lograr o realismo.

Por que decide contarnos parte da
historia con esa sucesión de fotos
e Whatsapps?
A linguaxe Whatsapp permitíame in-
corporar esa idea de retrato que es-
taba a buscar. Creo que é algo que
está  moi  presente  na  maneira  en
que se relaciona a xente nova pero
tamén  todo  o  mundo.  Estamos  a
traballar  coas  novas  tecnoloxías
acotío. Era importante incorporalo.
Tamén me permitía facer avanzar o
tempo  dunha  forma  bastante  cu-
riosa ao ter esa función narrativa.
En moi poucos minutos permitíame
contar bastantes cousas.

A xente lembra a mocidade como
a etapa máis fermosa da  vida. O
título está posto a mala fe?
O título é falsamente irónico. Con-
tén unha ironía no sentido de que
as  circunstancias  da  mocidade ac-
tual son máis duras que hai un par
de  décadas,  pero  tamén  é  certo
que seguen a ser mozos e esa etapa
é  fermosa.  Cando  un  faise  maior,
bótaa de menos. É unha gran pena
que  esteamos  a  vivir  un  contexto
tan hostil, non debería ser así. Es-
tes mozos están a pagar unha conta
que non lles corresponde.

Volveu  co  filme  a  Cannes;  como
valora a súa afinidade co festival?
Síntome moi afortunado por poder
volver participar.  Creo que a nivel
de público esta e  As horas do día
son as que mellor acollida tiveron,
e esta é con diferenza a que mellor
recepción crítica tivo a nivel inter-
nacional.  Ademais  levamos  unha
mención  do  Xurado  Ecuménico,  e
estamos moi contentos. Cada ano é
máis difícil entrar en Cannes. 

Nos próximos proxectos, continua-
rá  con  este  tipo  de  historia  ou
volverá ao cine experimental?
Non o sei, sinceramente. Polo mo-
mento, teño tres historias roldándo-
me de tres estilos diferentes. Aínda
teño que dixerir esta última e mirar
cara a onde quero dirixirme.
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