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High-Rise. Reino Unido, 2015. Cor, 118 min. Xénero: Ciencia ficción | Direc-
ción: Ben Wheatley | Guión: Amy Jump | Produción: Jeremy Thomas (Recor-
ded Picture Company, British Film Institute, Film4, Embargo Films) |  Foto-
grafía: Laurie Rose |  Montaxe:  Amy Jump, Ben Wheatley |  Música: Clint
Mansell | Intérpretes: Tom Hiddleston (Laing), Jeremy Irons (Royal), Sienna
Miller (Charlotte), Luke Evans (Wilder), Elisabeth Moss (Helen)

SINOPSE

Nun Londres ficticio e futurista cons-
trúese  a  Torre  Elysium,  un  edificio
de 40 pisos con 1.000 apartamentos
e todo tipo de servizos que parece
cumprir  coas  comodidades  da  vida
moderna. O doutor Robert Laing aca-
ba  de  mudarse  a  este  rañaceos,  e
pronto  sentirase  perturbado  ante  a
posibilidade  de  que  esta  orde  utó-
pica non sexa tan perfecta como pa-
rece. De súpeto, a enerxía do edifi-
cio  córtase  e  os  ascensores  deixan
de  funcionar.  Os  veciños  divídense
en  tres  grupos:  os  habitantes  das
plantas baixas, medias e altas. Pron-
to haberá violentas pelexas entre os
grupos,  xurdindo  os  instintos  máis
primitivos. Xa non se trata de vivir
no edificio, senón de sobrevivir.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Seica é afeccionado á obra de J.G.
Ballard desde novo.
Sendo adolescente os seus libros su-
puxeron unha entrada nunha contra-
cultura esotérica, ao igual ca Burro-
ughs,  Hunter S.  Thompson e outros
autores  similares.  A cousa  con  Ba-
llard é que podes voltar a el cada 10
ou  15  anos  e  as  súas  novelas  son
completamente diferentes.  De ado-
lescente  tiña  que  ver  coa  primeira
descuberta de cousas como o sexo,
as drogas e a violencia. 

Rañaceos sempre  foi  considerada
inadaptable. Como logrou facelo? 
En realidade, eu nunca a vin como
unha  novela  inadaptable.  O xantar
espido de  Burroughs  si  me  parece
inadaptable,  con  esa  narrativa  tan
fracturada. Pero Rañaceos está com-
posta  de arcos  narrativos  ben defi-
nidos. O que pasa é que Ballard pre-
séntanos personaxes que, en deter-
minado  momento,  deixan  de  com-
portarse do modo esperable. O pro-
blema é que o cinema actual é alér-
xico a todo o que suxira rareza. De
estarmos en 1976 non me faría esta
pregunta. Daquela o mainstream de
Hollywood era así de raro.

Por que cre que a novela ten ese
status de obra de culto? 
Porque  aínda que foi escrita en 1975

tamén fala  de 2016 en moitos as-
pectos: a división entre ricos e po-
bres, a idea de que as persoas so-
mos  como  máquinas  definidas  só
polo noso traballo, a nosa necesida-
de de protexernos da contorna e o
noso rexeitamento a  formar  cone-
xións persoais con nada que non se-
xa  a  tecnoloxía...  A novela  segue
atraendo aos lectores de hoxe por-
que estes senten que Ballard está a
falarlles a eles.

O filme transcorre nos anos 70 pe-
ro ao tempo ten un aire futurista. 
Esa é a idea. A década dos 70 é ex-
tremadamente complexa. Por unha
banda,  seguíase  tendo  optimismo
no  mañá,  polo  menos  ata  que  os
Sex  Pistols  gritaron "Non hai  futu-
ro". Esa foi a última época na que a
xente seguía pensando en que o fu-
turo estaría cheo de naves espaciais
e  misións  a  Marte.  Doutra  banda,
foi unha década terrible e violenta.
O discurso dos noticiarios era algo
así como "o día menos pensado imos
morrer todos aniquilados por un en-
frontamento  nuclear".  Agora  esta-
mos a volver un pouco a ese clima.
Coa crise económica, o discurso ofi-
cial volveuse bastante apocalíptico.
Só cambiaron os  nomes dos  terro-
ristas, pero a sensación de paranoia
repítese. A diferenza é que a músi-
ca dos anos 70 era mellor.

Visualmente  tamén  parece  que
High-Rise foi rodado nos 70, calca
a aura dos filmes desa época. 
Laurie Rose, a directora de fotogra-
fía, e máis eu falamos moito sobre
a decisión de rodar en analóxico ou
dixital. Ao final non quixemos afas-
tarnos moito da gramática dos no-
sos  filmes  anteriores.  Iluminamos
en 360º para poder movernos tanto
como quixésemos. E rodamos en di-
xital  porque vimos dese  mundo, e
non pensamos que as vantaxes  vi-
suais do celuloide compensen o de
poder  rodar  tan  rápido  como  poi-
damos.

O filme ten un ton moi  realista;
hai humor, pero a violencia non é
irónica ou estilizada.
O que me gusta do cinema é poder

xogar con eses cambios de ritmo; hai
elementos estilizados e logo vólven-
se crus. Iso vén da miña admiración
por  Paul  Verhoeven,  David  Cronen-
berg e Scorsese. En Taxi Driver, nun-
ca estás certo do ton, é como a vida
real. Non sabes como tes que reac-
cionar.  A  túa  forma  de  reaccionar
axudarache a descubrir cousas de ti
mesmo.

A loita de clases está presente en
todos os seus filmes. É algo inten-
cionado? 
O sistema de clases rodéanos e de-
termina as nosas vidas. E a clase non
é só  cuestión  de  diñeiro;  ten máis
que ver coa presión para ter éxito, e
a miseria que provoca non facelo. E
iso pasa en todas as sociedades. Para
medrar case sempre hai que pisar ao
outro. Niso baséanse as relacións hu-
manas.

Como reuniu un elenco tan bo?
Tom foi  o primeiro en chegar.  Des-
cubrino  vendo  Os  vingadores,  onde
estaba brillante.  A película  debería
chamarse Loki, xa que o resto son só
secundarios na historia dun tolo que
tenta contentar ao seu pai.  Os de-
mais son xente coa que me apetecía
traballar,  coma  James  Purefoy,  do
que son moi fan, ou xente coa que
traballara antes. O axente de Elisa-
beth Moss fíxonos saber que estaba
interesada no papel, e aínda que eu
nunca pensara nela, foi perfecta. 

Foi unha rodaxe dura?
Ter  un  elenco  dese  nivel  resultaba
complicado.  E  que  houbese  tantos
rapaces en torno a unha piscina non
era divertido, mesmo me daba me-
do. Pero non houbo case incidentes
na rodaxe, moi pouco drama. 

Non ten medo de que o público se
perda na película?
Eu non sei que é iso de que o público
se perda. Pode haber quen marche
pola metade, pero que tipo de idiota
lisca en medio dun filme? Eu nunca o
fixen. Sempre fago as películas para
min mesmo, algo que pode parecer
arrogante, pero coido que hai un pú-
blico que é coma min, e eu diríxome
a esa audiencia. Creo que serán su-
ficientes para amortizar o filme.

Luns 30: UN HOME QUE BERRA · Dir. M-S Haroun | Mércores 1: FRANTZ · Dir. François Ozon


