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Hasta la vista. Bélxica, 2011. Cor, 115 min. Xénero: Comedia dramática | 
Dirección:  Geoffrey  Enthoven  |  Guión:  Pierre  De  Clercq |  Produción: 
Mariano Vanhoof (Fobic Films) |  Fotografía:  Gerd Schelfhout |  Montaxe: 
Philippe  Ravoet  |  Música: Meuris,  Papermouth  |  Intérpretes:  Robrecht 
Vanden Thoren (Philip), Gilles de Schryver (Lars), Tom Audenaert (Jozef), 
Isabelle de Hertogh (Claude), Kimke Desart (Yoni) 
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SINOPSE
a

Tres vinteaneiros belgas que aman o 
viño e as mulleres, co pretexto de 
facer un itinerario enolóxico, veñen 
a España coa esperanza de perder a 
súa virxinidade. Nada os deterá, nin 
sequera as súas discapacidades: un 
deles é cego, outro está prostrado 
nunha cadeira de rodas e o terceiro 
é completamente paralítico.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A  súa  película  está  inspirada 
nunha  historia  real,  coñeceu  ao 
protagonista verdadeiro?
É un home que vive en Inglaterra e 
cada ano vai cos seus pais á Costa 
Brava. É tetrapléxico. Un día nunha 
revista  viu  un  anuncio  sobre  un 
novo bordel e dicía que as persoas 
en cadeiras de rodas eran benvidas. 
Entón  díxolle  ao  seu  pai  que  o 
levase.  Estaba  tan  contento  coa 
experiencia que quixo compartila e 
puxo  un  anuncio  en  internet 
convidando  a  quen  quixese  a 
acompañalo  ao  ano  seguinte. 
Apuntáronse dous máis e da historia 
fíxose  un  documental.  Na  historia 
real o autobús non visitou adegas e 
os  pais  acompañaron  aos  fillos. 
Conteillo ao produtor e díxome que 
era  unha  historia  conmovedora  e 
que podía facerse un filme con ela.

Como tratou a prostitución?
Non é un filme sobre a prostitución, 
pero  está  claro  que  para  algúns 
destes  personaxes  non  hai  outra 
saída.  En  Bélxica  non  se  fala  do 
tema, pero si que existe xente que 
ofrece  “coidados  especiais”.  Se  a 
persoa  o  fai  libremente,  é  a  súa 
opción. Se vexo xente nova facendo 
ese traballo que non queren, iso é 
moi triste e débese prohibir.

Quería subliñar que a sexualidade 
é un dereito?
Si,  porque  a  sexualidade  é  un 
dereito  e  todo  o  mundo  ten  que 
telo, o mesmo que o dereito a unha 
vivenda. É unha necesidade básica.

Non  existe  compaixón  cara  aos 
personaxes,  ao  revés,  retrátaos 
como a uns mozos consentidos.
A xente nova é así e todos queren 
facer unha viaxe sen os seus pais. 
Neste caso, ademais, é unha forma 
de expresarse que eles teñen, son 
para algunhas cousas dependentes. 
É  un  comportamento  típico  dos 
mozos. Lembro a primeira vez que 
fun  a  un  restaurante  só  cos  meus 
amigos,  emborracheime  e  fun  un 
cabrón.

Con  esa  mirada  pretendía  facer 
esquecer  ao  espectador  que  son 
persoas con discapacidades?
Todos  temos  limitacións.  Aos  dous 
minutos  da  película  tes  que 
esquecer que son discapacitados e 
pensar  que  son  novos.  É  unha 
historia  duns  mozos  que  o  pasan 
realmente mal, de xente que quere 
algo  con  todo  a  súa  alma,  o 
obxectivo  era  conseguir  que  o 
espectador queira ver como chegan 
á súa meta. E o importante non é, 
finalmente, se o conseguen ou non, 
senón o que fan para chegar.

Unha historia de amizade.
De amizade e de procura do amor. 
Todo  o  mundo  busca  o  amor  e  é 
difícil  para  todos.  A  maioría  da 
xente  atopa  o  amor  en  sitios 
inesperados. Por iso a viaxe é máis 
importante que o destino.

Por que apostou polo humor como 
compoñente esencial da película?
Creo que o humor é algo moi belga. 
Temos un sentido do humor especial 
e  encántanos  rirnos  da  miseria, 
como se estivésemos namorados do 
feo da vida. 

Toca outros temas no filme, como 
a  diferenza  entre  flamengos  e 
valóns a causa do idioma.
O filme non ten  ningunha ambición

política, todo é por buscar a graza. 
As  diferenzas  hoxe  existen,  pero 
creo que se Europa non supera iso, 
todo será máis difícil. Os flamengos 
son a maioría real en Bélxica. Agora 
no  país  hai  un  Primeiro  Ministro 
socialista  (Elio  Dei  Rupo)  que  non 
fala flamengo, é unha tolemia.  Se 
non resolvemos isto seguiremos con 
esta situación de tolos, pero temos 
que traballar xuntos. O que pasa en 
Bélxica pasa en toda Europa.

É unha sorpresa descubrir que os 
actores  non  son  discapacitados. 
Como se prepararon?
Gilles  de  Schryver,  por  exemplo, 
estivo  nunha  cadeira  de  rodas 
durante  seis  semanas,  ía  con  ela 
polo  seu  barrio.  O  que  máis  lle 
afectou  foron  as  miradas  de 
compaixón da xente. Iso é algo que 
irrita moito a estas persoas. Doutra 
banda, asombroulle que cando tiña 
problemas,  ninguén  lle  axudaba. 
Robrech Vanden Thoren utilizou un 
apoio  especial  para  a  cabeza 
durante a rodaxe. E Tom Audenaert 
traballou  cun  dos  seus  mellores 
amigos  que  está  practicamente 
cego. Os lentes tamén lle axudaron.

Intocables,  As  sesións...  Está  de 
moda o cinema de discapacitados?
É casualidade. É un tema que, ao 
parecer, está no aire. Pero é como 
as pelis policíacas ou os westerns, é 
só o marco. Logo son distintas.

A película gañou a Espiga de Ouro 
na Seminci e o Premio do Público 
en Montreal.
Todos  son  fantásticos,  pero  os 
premios  do  público  son  os  máis 
directos e honestos, séntelo cando 
recibes o aplauso, porque o filme o 
fas  para  o  público.  Un  personaxe 
con limitacións é o heroe perfecto 
para o espectador, a todo o mundo 
gústalle  a  historia  de  David  e 
Goliat. Iso é o que quere imaxinarse 
a xente dos seus propios problemas.

Como  foron  as  reaccións  de 
espectadores con discapacidades?
Están contentos  e din  que por  fin 
alguén fala diso con honestidade.

Despois de Semana Santa, novo ciclo: NA CASA | Dir. François Ozon | 3/04/13 | 18/20:30/23 h Cinebox


