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FORZA MAIOR

FICHA TÉCNICA

Turist. Suecia, 2014. Cor, 120 min. Xénero: Dramedia | Dirección e guión:
Ruben  Östlund  |  Produción: Philippe  Bober,  Erik  Hemmendorff,  Marie
Kjellson (Plattform, Swedish Film Institute, Film I Vast) | Fotografía: Fredrik
Wenzel | Montaxe: Ruben Östlund, Jacob Secher Schulsinger | Música: Ola
Fløttum | Intérpretes: Johannes Kuhnke (Tomas), Lisa Loven Kongsli (Ebba),
Vincent Wettergren (Harry), Clara Wettergren (Vera), Kristofer Hivju (Mats)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2014
Premio do Xurado (Certain Regard)
Festival de Sevilla 2014
Mellor Película, Mellor Guión
Premios Guldbagge 2015
Mellor  Película,  Director,  Secunda-
rio, Guión, Fotografía e Montaxe  

SINOPSE
a

Unha familia sueca vai esquiar aos
Alpes.  Mentres  comen nun  restau-
rante, prodúcese unha avalancha e
todo  o  mundo  é  presa  do  pánico.
Ebba, a nai, chama ao seu esposo
Tomas para que lle axude a prote-
xer aos seus fillos, pero Tomas fuxiu
para salvar a súa vida. A avalancha
detense sen ocasionar danos,  pero
o universo familiar non volverá ser
o mesmo. Tomas buscará desespera-
damente recuperar o seu rol.

NOTAS DO DIRECTOR

Forza  maior nace  a  partir  dunha
pregunta que me fascina: como re-
acciona o ser humano ante as catás-
trofes? A idea veume dunha anécdo-
ta que nunca puiden esquecer. Hai
uns  anos,  unha  parella  de  amigos
estaba de vacacións en Latinoamé-
rica. Nunha excursión, un grupo de
homes armados empezou a disparar.
O marido reaccionou por instinto e
púxose  a  cuberto,  deixando  á  súa
muller  desprotexida.  De  volta  a
Suecia, tras tomar un par de copas,
ela contaba a historia unha e outra
vez, era superior ás súas forzas.

Empecei a documentarme e descu-
brín que en situacións extremas, o
ser humano reacciona de forma to-
talmente egoísta.  Segundo estudos
científicos, despois dunha catástro-
fe, un elevado número de sobrevi-
ventes  divórciase,  pois  en  situa-
cións  de  vida  ou  morte,  cada  un
ten tendencia a fuxir  e a salvarse
no canto de protexer á parella.

Quixen falar da noción que nos in-
culcan de que o home debe ser  o
protector da muller e da familia, e
do código social que nos ensina que
o home nunca debe retroceder ante

o  perigo.  Iso  levoume  á  idea  dun
drama  existencial  nunha  estación
de esquí. Para min, esquiar simboli-
za o control absoluto da vida. As es-
tacións de esquí son lugares cómo-
dos, e as vacacións son o momento
en que o pai occidental  se dedica
plenamente á familia para compen-
sar a súa habitual ausencia.

Pero en  Forza maior, o home civi-
lizado enfróntase á natureza. Tomas
vese obrigado a aceptar que el ta-
mén  está  sometido  ao  instinto  de
supervivencia.  Pasado  o  momento
de pánico, non houbo danos físicos,
pero os lazos familiares non volve-
rán ser os mesmos. Aos poucos em-
pezan a exporse preguntas sobre os
papeis que cada un debía cumprir.

A situación  ilustra  as  expectativas
mutuas existentes no seo dunha fa-
milia aínda que non adoita falarse
abertamente  delas.  Cada  membro
ten un papel concreto e todos es-
peran que os demais cumpran con
ese rol asignado. A maioría, talvez
inconscientemente,  espera  que  a
nai se ocupe dos fillos no día a día,
mentres que o pai debe intervir en
situacións  perigosas,  fóra  do  co-
mún. Con todo, na actualidade, ao
home  preséntanselle  poucas  oca-
sións  de  intervir  e  protexer  á  súa
familia. Moitos nunca terán a opor-
tunidade de cumprir ese papel, xa
que poucos perigos axexan á familia
de clase media. Pero todo o mundo
(el incluído) espera que se compor-
te como un heroe. 

Interésame esa expectación e,  so-
bre todo, o feito de que non ten na-
da que ver coa realidade. Segundo
as estatísticas, é máis probable do
que imaxinamos que un home aban-
done á súa familia nunha situación
crítica.  As  investigacións  posterio-
res a naufraxios demostran que hai
máis  sobreviventes  masculinos que
femininos.

A  escena  da  avalancha  dá  moito
medo. Filmouse nun decorado onde
se reconstruíu parte da terraza do
restaurante  diante  dunha  pantalla
verde que foi substituída durante a
posprodución  por  unha  magnífica

avalancha filmada na Columbia Bri-
tánica,  e engadiuse  unha nube de
neve  á  escena.  Na  posprodución,
engadín  efectos  e  movementos  de
cámara mediante Photoshop e Alter
Effects. 

Forza maior transcorre nunha con-
torna maxestosa que quixen resal-
tar mediante un tratamento dixital
que me permitiu crear un universo
realmente  sensacional.  Os  efectos
dixitais  son  invisibles,  como  nos
meus filmes anteriores; ninguén de-
be notar as imaxes retocadas. 

Rodamos  con obxectivos  anamórfi-
cos e cunha cámara ARRI Alexa, tras
realizar  unha  serie  de  probas  co
director de fotografía. A utilización
destes obxectivos permitiunos con-
seguir unha sensación máis cinema-
tográfica, con encadres épicos nes-
te decorado montañoso. Tamén per-
miten unha maior proximidade cos
personaxes  e filmar primeiros pla-
nos sen perder os fondos.

A estrutura de cinco días permitiu-
nos repetir varios elementos da ru-
tina diaria, como pode ser o almor-
zo ou lavarse os dentes antes de ir
á cama, co fin de seguir o desenvol-
vemento dos comportamentos fami-
liares antes e despois do incidente.

Veremos como Ebba e Tomas se en-
frontan ao ocorrido, como evolucio-
nan  os  seus  sentimentos  e  a  súa
percepción  dos  acontecementos,
como  loitan  por  permanecer  xun-
tos. Esta película é máis emocional
e  menos  conceptual  que as  miñas
anteriores películas.

Na escena final, cando os protago-
nistas van en autobús cara ao aero-
porto, quixen que o dilema de To-
mas tomase unha dimensión univer-
sal. Os turistas atópanse de pé na
cuneta da estrada debido en parte
á imprudencia do condutor, pero ta-
mén porque permitiron que o medo
lles  venza.  Empezan  a  baixar  an-
dando pola montaña. Cando ven ao
autobús  afastarse,  invádelles  un
certo sentimento de vergoña colec-
tiva,  pero  a  medida  que avanzan,
este  sentimento  convértese  en
solidariedade.

Luns 18: COÛTE QUE COÛTE · Dir. Claire Simon | Mércores 20: NEGOCIADOR · Dir. Borja Cobeaga


