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SINOPSE
a

Jon é un mozo aspirante a músico
que se une a un grupo de excéntri-
cos músicos pop liderado polo enig-
mático Frank,  un xenio  da música
que se agocha baixo unha enorme
cabeza postiza,  e  a  súa  neurótica
compañeira Clara.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal  foi  a  orixe  do  personaxe  de
Frank, coa súa cabeza  falsa?
A idea do personaxe que nunca se
quita a cabeza estaba desde o prin-
cipio. Era  parte da premisa que  os
guionistas tiveron tan pronto deci-
diron  non  facer  un  filme  sobre
Frank  Sidebottom ou  Chris  Sievey,
así que cando cheguei a bordo, xa
era  un  feito.  Frank  leva unha  ca-
beza, e tes que lidar con iso.  Ten
sentido para ti, podes aceptalo? Por
exemplo, pasa o mesmo con Char-
lot,  ninguén  che  explica  como  se
converteu nun vagabundo.  Así  que
se acabas de aceptar o universo da
película, entón trátase só dun per-
sonaxe central icónico, e non pre-
cisas  interrogalo.  Pero  parecíame
unha premisa atractiva abondo, e o
xeito  en  que  a  manexa  o  filme,
sen destripar nada, é intelixente e
razoablemente discreto: non fai un
drama dela.

Aparte  de  Frank  Sidebottom,  de
cuxa banda formou parte Jon Ron-
son, cales son as principais influ-
encias para Frank e os Soronprfbs?
Entre  as  principais  fontes  de  ins-
piración  estaría  Daniel  Johnston,
que ten ese mesmo carácter ansioso
e infantiloide. Pero tamén Captain
Beefheart, o seu aspecto tiránico e
escravista.  Hai  unha  famosa  gra-
vación,  Trout Mask Replica, na que
foron a unha cabana perdida e case
tolearon. Escoitamos aos Shaggs, ao
marabilloso Baby Dee, a bandas co-
mo  The  Residents,  que  tamén  se
ocultaban en directo. Hai toda unha
escena musical chamada outsider.

Ten un dos actores máis famosos e
atractivos  do  mundo  oculto  tras
unha máscara. Como acabou Fass-
bender interpretando a Frank?

É  bastante  sinxelo:  alguén  da  súa
axencia tiña o guión e foi intelixen-
te abondo para enviarllo a Michael,
sabendo que lle gustan os desafíos,
que nunca vai polo fácil. Os produ-
tores dixéronme que estaba intere-
sado  no  papel,  concertamos  unha
cita e encaixamos ben.
Non o tiña claro, inicialmente pen-
sara  nun  actor  descoñecido  para
Frank, para que o público estivese
na mesma posición que a xente do
filme,  e  non soubese  quen estaba
baixo a cabeza. Pero cando empe-
cei  a pensar en Michael,  vin unha
chea de posibilidades. Hai algo sub-
versivo en ocultar a Michael a plena
vista,  que  encaixa  tematicamente
coa idea central do difícil que é co-
nectar  coa xente, e como proxec-
tamos versións de nós mesmos. Ta-
mén é  sobre  o  falso  contra  o  au-
téntico, a tensión entre o comercial
e  o  artístico.  Foi  moi  interesante
para  min  notar  como  o  público
realmente precisa ver por baixo de-
sa cabeza, mesmo sabendo  o actor
que  hai  debaixo.  Unha  vez  entras
na película, comezas a ser seducido
pola lóxica da historia. E finalmen-
te, é unha forma de experimentar a
Michael como actor e non como es-
trela, xa que a marca das estrelas é
a súa cara, e aquí non a ten.

Fassbender non é a única estrela,
ten un elenco de primeira liña. 
É  un  pracer  traballar  con  persoas
que son grandes no que fan, tanto
diante como detrás da cámara, ac-
tores que sempre darán máis do so-
licitado, máis do que poidas imaxi-
nar. Eles lánzanche ideas e hai unha
sensación incrible no set. Non só o
interpretan, víveno.
Cómpre salientar  a  Scoot  McNairy,
que lle aportou dozura e estrañeza
a Don, facéndoo moito máis impor-
tante do que estaba no guión, e a
Domhnall,  un  actor  extraordinario
que  negocia  unha  complexa  serie
de cambios a través de todo o fil-
me e que é quen de non perder o
favor da audiencia mesmo cando fai
cousas bastante desagradables.

Cal foi a súa achega á música na
película?

Foi unha parte importante do pro-
xecto, pensei moito en como soaría
a banda. En primeiro lugar, quería
que os actores tocasen a música en
directo,  e así  o filmamos, en tro-
ques de gravala nun estudio e logo
que os intérpretes finxisen tocar: o
que se escoita é o que había. Foi un
gran reto, pero deunos moita vida.
No núcleo tiñamos a  unha batería
real como Carla Azar, e a François
Civil, que ademais de actor tamén é
un gran baixista.  E Domhnall,  Ma-
ggie e Michael teñen certo talento
musical. Así que todo funcionou.
A música é ecléctica, estraña, deli-
beradamente difícil de precisar por-
que queríamos que Frank explorase
permanentemente novas posibilida-
des musicais. Todas as cancións  es-
cribiunas  Stephen  Rennicks,  quen
fixo a música de todos os meus fil-
mes. Eu escribín unha chea de le-
tras, Jon tamén. E mesmo a propia
banda: hai escenas onde se lanza-
ban e filmámolo aínda que non es-
taba planeado, e funcionaba.

Frank é divertida, pero non é co-
media pura; ten outros elementos.
Como a describiría?
Non  estou  completamente  seguro,
xa que no pode meterse nunha soa
caixa.  Hai  varios  cambios  de  ton.
Pero creo que mentres o público o
pase  ben,  virá  connosco,  non  tes
que ser ríxido de máis, o ton pode
ser elástico. É un filme cálido, hai
certos momentos de tontería, pero
pode ser moi conmovedor.

Cre que é un filme optimista? 
Creo que é unha película humana, e
que finalmente reafirma o valor das
relacións  que  mostrou.  Non  creo
que  este  filme puidese  resistir  un
final aberto. Segue a ser moi aberto
para os estándares de moitas pelí-
culas,  pero  hai  unha sensación de
peche, queda a sensación de que o
mundo do filme ten máis sentido ao
final  da película  que tres  minutos
antes. Esa é a miña filosofía de vi-
da. Pero creo que hai unha especie
de optimismo en  Frank, ao final a
xente como Frank pode atopar  un
sitio satisfactorio. É o tipo de opti-
mismo que eu podo soportar. 
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