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JÚLIA IST

FICHA TÉCNICA

Júlia  ist. España,  2017.  Cor,  90  min.  Xénero:  Drama |  Dirección: Elena
Martín | Guión: Maria Castellvi, Elena Martín, Marta Cruañas, Pol Rebaque |
Produción:  Tono Folguera, Sergi Moreno (Lastor Media, Antaviana Films) |
Fotografía: Pol Rebaque | Montaxe: Ariadna Ribas | Música: Adrià Serarols |
Intérpretes:  Elena  Martín  (Júlia),  Oriol  Puig  (Jordi),  Laura  Weissmahr
(Fanny), Jakob D'Aprile (Ben),  Rémi Pradère (Rémi)
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Festival de Málaga 2017
Mellor Película, Dirección (Zonazine)

SINOPSE

Antes de ir a Berlín de Erasmus, o fu-
turo  parecía  moi  claro  para  Júlia,
unha  estudante  de  arquitectura  de
21 anos. Unha vez alí, completamen-
te soa por primeira vez, dáse conta
de que non se coñece tan ben a si
mesma como pensaba e que non ten
nin  idea  do  que  quere  facer.  Terá
que  asumir  o  reto  de  construírse
unha nova vida nunha cidade enorme
e chea de xente.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Como  repercutiu  a  súa  participa-
ción  como  actriz  n'As  amigas  de
Ágata na realización de Júlia ist?
Xa estaba en desenvolvemento a mi-
ña película cando rodei As amigas...,
que interpretei ao volver de Berlín.
Foi útil que a universidade nos per-
mitise facer unha longa, non era moi
habitual,  e  a  nivel  de  prensa,  que
aquel filme tivese tan bo percorrido
deunos unha lexitimidade á que che-
garíamos, pero con maior esforzo.

Axudouna antes de afrontar a súa
propia función de directora? 
Si, eu como actriz fixera teatro, pe-
ro non cinema, co cal non traballara
un personaxe cun arco tan longo, e
diante  da  cámara.  Como  cineasta,
mostroume como elas conseguían au-
tofinanciarse e as súas dinámicas in-
ternas,  xa  que eran catro mulleres
dirixindo.  O  meu  equipo  e  eu  ato-
pamos  o  noso  propio  método,  moi
distinto, pero comprobei que funcio-
na o de facer cinema á túa maneira,
adaptando a  historia  á produción e
viceversa, cos medios que tes. 

En  Júlia  ist exerce  de  guionista,
actriz  e  directora.  Sempre  tivo
claro que non se porías límites?
Na carreira tiñamos unha especie de
produtora cuns amigos. Era moi ino-
cente: faciamos videoclips, etc. Ne-
se contexto xa dirixira, pero non fi-
xera  máis  nada.  Estudei  Comunica-
ción  Audiovisual  e  Arte  Dramática.

Motívame moito atopar a forma de
compaxinar  distintas  disciplinas.
Necesito expresarme e tanto o ci-
nema coma o teatro parécenme fe-
rramentas moi bonitas porque é co
traballo  en  equipo  e  a  adrenalina
da creación onde me sinto cómoda,
independentemente  da  posición
que ocupe. 

Como levantou o proxecto?
Eramos catro facendo o traballo de
fin  de  carreira  e  unha  vez  entre-
gado, seguimos rodando e montan-
do  tres  de  nós  e  financiamos  cos
nosos propios medios, con orzamen-
to  cero:  gastabamos  o  necesario,
como comprar comida para o equi-
po ou pagar o billete de metro para
ir dun lugar a outro. Non consistía
en buscar financiamento e logo em-
pezar a rodar, senón en tirar da co-
laboración  de amigos:  os  músicos,
os actores, as localizacións son lu-
gares que coñecemos, a Universida-
de de Berlín tiña un convenio coa
nosa... A estratexia foi sobre a mar-
cha, usando a imaxinación para lo-
grar máis recursos dos que tiñamos.
Logo, ao terminar a rodaxe, entrou
Lastor Media e Antaviana Films, que
se encargaron da postprodución.

Rodouse máis metraxe despois?
En total, foron tres anos: rodamos,
volvemos  a  Barcelona,  revisamos
material, montamos algo, volvemos
filmar e montar, vimos cousas que
non funcionaban, cambiamos un ac-
tor, volvemos rodar... De non facelo
así, de tentar rodar cun guión pe-
chado  e  desenvolvido  en  apenas
seis meses, teríamos fracasado; así
que o feito de que non estivésemos
dentro da industria permitiunos se-
guir a ese ritmo, aprendendo a me-
dida que avanzabamos, movidos po-
la nosa esixencia.

Canto hai de autobiográfico?
O guión está inicialmente baseado
en  cousas  que  os  catro  guionistas
viviramos. Logo cada vez hai menos
de experiencia real  e máis de fic-
ción para que o conflito funcionase.
Pero mantívose a esencia emocional
do  que  queriamos  contar,  algo  do
que  estou  moi  orgullosa.  É  total-
mente autobiográfico nese sentido.

Como é traballar cos amigos?
Xurdiu de forma natural e foi o máis
cómodo e inmediato.  Tiven a sorte
de contar con amigos con tanto ta-
lento, cos que tiven a sensación de
colaborar de igual a igual. Grazas á
confianza e a paixón que se xera ao
traballar con colegas xurdíu unha in-
timidade  e  un  compromiso  únicos
que fan deste filme algo diferente.

Diría que o cinema non aproveitou
demasiado a experiencia Erasmus?
Si. Cando fixemos o Erasmus e des-
cubrimos a intensidade da experien-
cia, sorprendeunos moito non atopar
en ficción o  relato  dun Erasmus.  E
máis cando é unha viaxe que fan ao
ano  moitísimos  mozos  en  Europa.
Para moitos deles significa a súa pri-
meira  vez  fóra  de  casa.  Pero  esta
ausencia de historias veunos ben pa-
ra aproveitar o oco.

Canto hai  de xeracional no filme?
Cre que conecta mellor con certo
público dependendo da idade?
Antes de estrear a película pensaba
que si. Logo deime conta de que non
é así.  Hai  moitos  elementos  que  a
unen  coa  miña  xeración,  pero  as
sensacións do filme, esa especie de
soidade e desubicación, non son tan
alleas  a  moita  xente.  O  outro  día
nun coloquio, unha muller maior dí-
xome que se sentiu identificada, que
lle lembrou moito a cando ela vivira
en Alemaña. Júlia ist fala dunha eta-
pa  vital  efervescente  de  mocidade
moi específica, pero pode evocar ou-
tras que viviron distintas xeracións.

Cales son as súas influencias?
Gústame cinema moi distinto: desde
Mia Hansen-Løve a Yorgos Lanthimos
ou  Roy  Anderson,  e  todos  eles  son
moi particulares. Fascináronme pelí-
culas  de  Léos  Carax  e  tamén a  de
Lena Dunham. Para o filme, fixeime
sobre todo no cinema intimista e na-
tural, na estética de Hansen-Løve e
no mumblecore americano en xeral.

Que proxectos ten en carteira?
Quero seguir facendo cine e teatro,
dirixindo  e  actuando,  pero  non  á
vez! No audiovisual hai dous proxec-
tos por concretar que me apetecen
moito, pero é cedo para comentalos.
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