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LOREAK (FLORES)
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Loreak. España, 2014. Cor, 99 min. Xénero: Drama | Dirección: Jon Garaño,
Jose Mari Goenaga | Guión: Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi |
Produción: Xabier  Berzosa,  Íñigo  Obeso,  Iñaki  Gómez (Irusoin,  Moriarti
Produkzioak) |  Fotografía:  Javier Agirre |  Montaxe: Raúl López |  Música:
Pascal Gaigne | Intérpretes: Nagore Aranburu (Ane), Itziar Ituño (Lourdes),
Itziar Aizpuru (Tere), Josean Bengoetxea (Beñat), Egoitz Lasa (Ander)

SINOPSE
a

A vida de Ane dá un xiro cando se-
manalmente  comeza  a  recibir  de
forma anónima un  ramo de flores
na súa casa. Pola súa banda as vidas
de  Lourdes  e  Tere  tamén  se  ven
afectadas por unhas misteriosas flo-
res. Un descoñecido deposita cada
semana  un  ramo  en  memoria  de
alguén que foi importante nas súas
vidas. Esta é a historia de tres mu-
lleres, tres vidas alteradas pola me-
ra  presenza  dunhas  flores.  Flores
que farán brotar nelas sentimentos
que parecían esquecidos. Pero á fin
e ao cabo, non son máis que flores.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Loreak é un filme sobre a memo-
ria ou sobre o esquecemento?
José Mari: Hai moitos temas na pe-
lícula. O amor ou o problema da co-
municación  son  algúns  deles.  Con
todo hai un que para nós é o máis
importante:  como  xestionar  o  re-
cordo cando un ser querido marcha.
En Loreak hai un personaxe que de-
cide esquecer  para  afrontar  a  dor
da perda; outro que opta polo opos-
to,  que  sería  lembrar  enfermiza-
mente; e un terceiro que non ten
nada que lembrar nin esquecer, pe-
ro  que sente  que debe encher un
baleiro  reconstruíndo  unha  persoa
que non coñecera do todo. Ao final
o tempo é o que marca a prevalen-
cia do recordo ou do esquecemen-
to. Por moito que un se esforce en
reter a alguén na memoria o tempo
sempre xoga connosco.
Jon: A nós gustaríanos que a xente
entendese que en realidade non se
pode forzar o recordo ou o esque-
cemento. É moi humano o que fai
cada personaxe, pero nas situacións
que nós expuxemos non hai que for-
zar  os  sentimentos,  senón  deixar
que a vida siga a súa propia canle.

A súa anterior  longa  80 egunean
tamén é un filme sobre mulleres.
O seu cinema explora a psicoloxía
das mulleres sen ir necesariamen-
te dirixido a un público feminino?
Jon:  Foi  unha  coincidencia  pero
converteuse nunha reflexión intere-

sante. 80 egunean está baseado nu-
nha historia real que lles ocorreu a
unhas  amigas  miñas,  pero  Loreak
xurdiu dunha idea de José María. El
escribiu o primeiro guión e logo uní-
monos Aitor e eu eu. José María ti-
ña moi  claro  que as  protagonistas
debían ser mulleres.
José Mari: Aínda que inconsciente-
mente fomos a por mulleres, como
pode  verse  nas  nosas  curtas,  non
temos problemas en desenvolver os
personaxes masculinos. 

Como xurdiu a idea Loreak?
José  Mari:  Recordo  que  uno  dos
puntos  de  partida  foi  a  idea  de
plasmar visualmente a incomunica-
ción, a través dos espazos onde pa-
san a maior parte do tempo os per-
sonaxes,  como a cabina dun guin-
dastre ou a autoestrada. Con todo
Loreak xorde dunha idea máis co-
tiá,  da imaxe dunhas flores nunha
estrada  secundaria.  Este  elemento
enigmático remítenos a unha situa-
ción dramática que provoca que nos
cuestionemos quen deixou esas flo-
res ou que pode sentir esa persoa
tras  o  hipotético  accidente.  De  aí
xurdiu a trama principal, aínda que
existe outra trama que máis tarde
se une á primeira. Estoutra mostra
a unha muller que recibe flores dun
anónimo. A aparición das flores mis-
teriosas ilusiónana, pero para outra
persoa  (o  seu  marido)  representa
unha  gran  ameaza  que  esperta  os
seus celos.

Formalmente é moi distinta ao seu
anterior filme. Como se desenvol-
veu ese cambio nun proxecto rea-
lizado a catro mans?
Jon: Sempre traballamos en base a
un guión do que facemos un story-
board  baseado  en  fotos  que  nós
mesmos fixemos, aínda que ás ve-
ces tamén usamos fotografías dou-
tros filmes ou de cadros; por exem-
plo  recorremos  moito  á  obra  de
Edward Hopper.

As súas referencias estéticas están
máis  próximas  ao  terreo  da  arte
pictórica ou da cinematográfica?
Jon: Non temos un único referente
estético. Algunhas influencias están

nun nivel consciente e outras no in-
consciente. No meu caso, hai unha
anécdota moi curiosa que me pasou
cando a película xa estaba en post-
produción. Ocorréuseme volver ver
O anxo exterminador e deime conta
da cantidade de similitudes que ha-
bía  entre  ambas.  Refírome  a  ele-
mentos  surrealistas  como  as  ove-
llas, os espellos. Incluso certas rela-
cións  entre  personaxes.  En  ningún
momento  quixemos  falar  do  filme
de Buñuel, pero claramente está aí.
José  Mari: Tamén nos  ocorre  algo
similar con Jaime Rosales. Gústame
moito o seu traballo, sobre todo co-
mo dirixe aos actores e a naturali-
dade que extrae deles. 

Citan a Rosales e Buñuel como re-
ferentes  involuntarios,  cales  se-
rían os explícitos?
José Mari: Por dicir algún cineasta
creo que Krzysztof Kieslowski foi o
que  estivo  máis  presente  na  nosa
mente. Especialmente por ese pun-
to hitchockiano voyerista de pelícu-
las do estilo Non amarás.

Volvendo á dirección das actrices,
como foi a rodaxe con elas?
Jon: Loreak é unha película basea-
da nos seus personaxes, pero a ro-
daxe foi moi distinta da anterior, na
que collemos dúas actrices sen ape-
nas experiencia, co cal tivemos que
ensaiar unha e outra vez. Desta vez
sabiamos  que  nos  deteriamos  na
construción  duns  personaxes  sóli-
dos, por iso é un un drama intros-
pectivo.  Era  imprescindible  traba-
llar a contención das actrices. Aín-
da  que  tamén  fixemos  moitas  im-
provisacións con elas. De feito hai
unha secuencia da película que está
completamente improvisada.

Que  lles  gustaría  que  pensase  o
público ao saír da proxección?
Jon: Cremos que unha das claves do
proxecto  reside  nese  punto.  Para
nós, é moi importante que o espec-
tador leve o filme a casa, que refle-
xione,  que  se  comente  con  ami-
gos...  Ten  elementos  para  iso:  a
historia  é  sinxela,  pero  está  chea
de  símbolos  e  metáforas  que  fan
pensar e teñen varias lecturas. 

Luns 9: O SAL DA TERRA  | Martes 10 (Día Muller): NO CAMIÑO  | Mércores 11:  AS VIDAS DE GRACE


