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SINOPSE

Unha  historia  de  amor  ambientada
nun futuro próximo, nun lugar onde
os  solteiros,  de  acordo  coas  regras
da Cidade, son detidos e trasladados
ao Hotel. Alí obríganos a atopar pa-
rella nun prazo máximo de 45 días.
De non conseguilo,  son transforma-
dos nun animal da súa escolla e sol-
tados  no  Bosque.  Un  home  deses-
perado escapa do Hotel e penetra no
Bosque, o lugar onde habitan Os Soli-
tarios, e alí namora rompendo así to-
das as regras establecidas.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De onde veu a idea de Lagosta?
Escribín as miñas tres películas can-
da ao meu colega Efthymis Filippou,
e ao rematar cada unha empezamos
a falar da próxima. Todo xorde das
nosas conversas, sobre o que vemos
ou o que nos interesa. Esta vez, que-
riamos falar das relacións humanas.
É  un  pouco  o  tema recorrente  dos
meus filmes, pero queriamos aborda-
lo dun xeito máis romántico.
Normalmente empezamos a improvi-
sar  e  escribir  escenas  para  ver  se
funcionan, e logo creamos a historia
ao seu redor. En Lagosta comezamos
coa idea dun hotel ao que teñen que
ir os solteiros para atopar parella, e
logo fomos construíndo un mundo en
torno a iso, xuntando as pezas. Fixá-
monos na xente pero tamén en nós
mesmos,  e  tentamos  incluír  cousas
que coñecemos e que revelan o ab-
surdo  da  vida  cotiá.  Agás  polo  de
transformarse en animais, é bastante
próximo á realidade.

E reuniu un elenco internacional.
Está relacionado coa decisión de ro-
dar a película en inglés. Despois de
facer tres filmes en Grecia, chegara
o momento de facer algo diferente,

de progresar e ter máis opcións. Por
iso hai 4 anos marchei vivir a Lon-
dres.  Custoume  adaptarme,  pero
quedei contento de ter a liberdade
creativa  para  facer  o  filme  que
quería e con xente que me permitiu
manter o nivel. Como esta película
non tiña que situarse nun país espe-
cífico, díxenme que podía escoller
actores de calquera nacionalidade.
Tiven sorte porque a todas as per-
soas coas que quería traballar gus-
táronlles as miñas obras anteriores
e  gustoulles  tamén  este  guión,  e
aceptaron facelo.

Pois  vaia  casting: Colin  Farrell,
Rachel Weisz, John C. Reilly...
Foi marabilloso, o máis positivo da
película: actores con moito talento
e moi comprometidos, cos que non
houbo  ningún  roce.  Preocupábame
traballar  con xente que aínda non
coñecía moito, e case non tivemos
tempo para  ensaiar,  pois  non  pui-
demos reunilos  a todos  no mesmo
lugar.  Algúns  mesmo chegaron coa
rodaxe  comezada,  e  tivemos  que
espelirnos. Pero asegureime de que
mentres  filmabamos  tivésemos
tempo abondo para reflexionar so-
bre as escenas. Non me gusta per-
der  o  tempo  coa  iluminación  ou
preparando  decorados  moi  elabo-
rados. Pola contra, prefiro dedicar-
me aos actores e tentar abordar ca-
da escena de forma específica.

No filme,  “quen se  parece  debe
unirse”, unha cuestión moi actual
na sociedade. Quería burlarse dos
estereotipos e afirmar a necesida-
de da diferenza? Ou que o amor
debe ser cego para ser funcional?
Non quería expresar unha mensaxe
en  especial,  nin  aseverar  que  as
persoas  son  dun  xeito  ou  doutro.
Quería  explorar  certos  temas,  por
exemplo  como  percibe  a  xente  a
soidade, pero non burlarme deles.
Non  me  mofo  das  regras  que  nos
son impostas,  ou das presións que
se exercen cando se é solteiro ou se
está en parella. 
A película está estruturada de modo
que  todos  podemos  facernos  as
mesmas preguntas.  Existe o amor?
Onde se atopa? Como se decata un?

Que se está disposto a facer por el?
Por  que  se  exercen  esas  presións?
Cómpre rebelarse?  Debemos lanzar-
nos a novas relacións? En realidade,
é un debate aberto;  o obxectivo é
máis ben xerar preguntas antes que
dar  respostas,  reflexionar  sobre  a
forma de organizar as nosas vidas.

Buscaba  deliberadamente  acadar
un ton desacougante?
Sempre teño algo específico na ca-
beza, pero logo hai moitos elemen-
tos que manexar, da rodaxe á mon-
taxe ou ás mesturas. Coido que máis
ben me interesan distintos tons, so-
bre todo neste filme xa que é a pri-
meira vez que uso música como ban-
da sonora e unha voz en off. A idea
de lograr transmitir ese mundo opre-
sivo era moi importante. 

Cales son as principais  influencias
da fita? Talvez Fahrenheit 451?
Vina, pero  non hai  unha referencia
particular, aínda que a serie británi-
ca The Hotel foi unha influencia. Ta-
mén vin  moita  telerrealidade.  Pero
tentei deixar de lado as influencias
que podían vir doutras películas, na
medida  da  posible,  xa  que  admiro
tantas... Influíronme máis a filosofía
e a ética de certos directores. O que
fixen  é  tentar  reunir  detalles  para
que formen un todo. Non tento de-
masiado controlar as cousas, contró-
lanse a través das decisións que to-
mamos.  Por  exemplo,  non  hai  des-
cricións dos personaxes no guión, e
cando me preguntei quen podía in-
terpretar cada papel, podía ser dife-
rente do que pensaba ao principio. É
simplemente instintivo.

Canino interpretouse  como  unha
radiografía da crise en Grecia. Co-
mo de importante é a súa orixe e a
herdanza grega neste filme?
Veño dunha familia normal de clase
media-baixa, non houbo nada espe-
cial na miña vida. A xente quere ver
nas películas máis cousas das que hai
en  realidade,  algo  perfectamente
normal. Por iso deixo os meus filmes
abertos, para que a xente poida usa-
los para pensar e asociar ideas. Esas
asociacións son válidas, pero non fo-
ron parte da concepción das obras.

Luns 29: O QUE FACEMOS NAS SOMBRAS · T Waititi & J Clement | Mércores 2: 45 ANOS · Andrew Haigh


