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MAPS TO THE STARS

FICHA TÉCNICA

Maps to the Stars. Canadá,  2014. Cor, 111 min. Xénero: Comedia negra | 
Dirección: David Cronenberg | Guión: Bruce Wagner | Produción: M Katz, S 
Ben Saïd, D Cronenberg (Integral Film, Prospero Pictures) | Fotografía: Peter 
Suschitzky |  Montaxe: Ronald Sanders |  Música:  Howard Shore |  Intérpre-
tes: Julianne Moore (Havana),  Mia Wasikowska (Agatha),  Robert  Pattinson 
(Jerome), John Cusack (Dr. Stafford), Olivia Williams (Cristina), Evan Bird
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Un conto moderno sobre a obsesión 
pola popularidade ao redor da fami-
lia Weiss, veciños de Hollywood e ca-
da  un  cun  escuro  segredo.  O  pai, 
Stafford, é un gurú da autoaxuda con 
máis  traumas  cós  seus  clientes;  a 
nai, Cristina, é desapiadada ao ma-
nexar a carreira do seu fillo; o neno 
actor, Benjie, é un psicópata de 13 
anos... e a enigmática Agatha, saída 
do psiquiátrico tras incendiar a casa. 
Á súa chegada a Os Ánxeles, Agatha 
empeza a traballar para Havana Se-
grand, unha actriz en decadencia a 
piques de interpretar o papel que fi-
xo a súa nai nos anos 60. Ao redor de 
Agatha técese unha rede de medos, 
ciumes e asasinato que podería facer 
saltar as vidas de todos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Diríase que a súa película é unha 
vinganza contra Hollywood...
Non me obsesiona Hollywood en ab-
soluto. Non teño ningunha antipatía 
ou hostilidade por el. Tampouco es-
tou interesado en facer películas so-
bre películas.  O xogo de Hollywood, 
Mulholland  Drive ou  O  crepúsculo 
dos deuses, por suposto que as vin, 
pero non foi ese o motivo... O que 
me  impulsou  foi  o  guión  de  Bruce 
Wagner. O proxecto xurdiu nos anos 
90, cando Bruce era un aspirante a 
actor e chofer de limusinas (na liña 
do personaxe de Bruce Pattinson) e 
empezou a compilar as súas desven-
turas  nun  guión.  É  un  retrato  moi 
contundente sobre a ambición, a de-
silusión,  o  lado  escuro  da  fama  e, 
como todo proxecto extremo, tardou 
máis de 20 anos en concretarse.

O ton é o dun home anoxado.
É a voz de Bruce a anoxada. O único 
que me move é  a curiosidade pola 
condición  humana.  Nunca  utilizo  o 
meu traballo  para vingarme  de nin-

guén, nin sequera do meu pai. É só 
curiosidade. A condición humana é 
como un diamante con moitas caras 
e cada película é unha forma de en-
focar  cada lado,  pero  sempre é o 
mesmo diamante.

O filme ofrece unha mirada pano-
rámica da cidade, pero sobre todo 
é un retrato familiar.
Wagner fai un ataque feroz a estes 
tempos  de  cultura  pop,  sociedade 
de  consumo,  tecnoloxía  omnipre-
sente, pero a película é basicamen-
te un retrato familiar, dunhas per-
soas que morderon a mazá de Holly-
wood e que, por tanto, non podían 
ser un núcleo funcional, normal. O 
máis interesante  que me entregou 
Wagner era a tensión entre a sátira 
e a realidade, xa que a historia vai 
desde a esaxeración a aspectos moi 
cribles, desde o lixeiro e superficial 
ao máis denso e profundo.

Un detalle curioso é que case non 
se rodou en Os Ánxeles.
É verdade. Por cuestións financeiras 
as  miñas  películas  deben  filmarse 
en  Canadá  e  en  Europa.  Como os 
produtores  canadianos  achegaron 
boa parte dos 13 millóns de dólares 
que custou o filme, decidimos rodar 
case todo en Toronto e deixar só 5 
días n'Os Ánxeles para algunhas to-
mas en exteriores típicos da cidade. 
Foi a primeira vez que traballei nos 
Estados Unidos en toda a miña ca-
rreira e debo dicir que a experien-
cia foi  moi divertida. Pero insisto, 
non pretendiamos concretar un ton 
naturalista nin ofrecer unha mirada 
documentalista sobre Hollywood.

Como logrou soster (e aumentar) a 
súa independencia ao tratar temas 
tan extremos?
A única forma que teño de traballar 
é  con liberdade absoluta.  Ninguén 
se mete nas miñas rodaxes. Tomo as 
decisións día a día e moitas veces 
no propio lugar da filmación. Acto-
res  como  Robert  Pattinson  dinme 
que non poden crer que teña tanto 
poder  de  decisión  porque  el  está 
afeito a producións onde todo está 
pechado e previsto con moita ante-
lación. 

As actuacións son en case todos os 
casos  moi  desatadas.  Como  esco-
lleu aos intérpretes?
Traballamos  en  varias  versións  do 
guión  até  2011  e  saímos  buscar  os 
cartos e aos actores. Unha vez esco-
llido o casting, está feito o 70% do 
traballo.  Elixilo  ben  é  unha  parte 
importante  do  chollo.  Moore  cons-
truíu un monstro glorioso, sen vergo-
ña; é terrible e divertida á vez. O de 
Wasikowska é un relato de iniciación 
e Cusack non tivo medo de meterse 
nas  profundidades  máis  escuras  do 
seu personaxe e seguir sendo moi se-
dutor.

Cal é o seu método de traballo?
Para min, o guión é como unha Bi-
blia.  Está  todo dito.  Hai  directores 
que parten do seu guión para crear 
cousas  novas.  Eu,  en  troques,  son 
extremadamente  preciso  e  non  me 
gusta  improvisar.  O  guión  permíte-
che impor os fundamentos do filme, 
a  súa  arquitectura,  a  organización 
da rodaxe. Traballo coma se estivese 
no  teatro,  de  forma  moi  definida. 
Pola contra, cando vexo esas escenas 
coas cámaras que se moven entre os 
personaxes mentres falan, sinto que 
o  director  está  perdido.  Penso  que 
non ten confianza nos seus actores

As súas películas adoitan ser expe-
riencias moi alucinantes, e con to-
do vostede di non ás drogas.
Nin sequera bebo moito. Estou cons-
tantemente á procura da claridade, 
e curiosamente coido que as drogas 
embotan esa sensación de claridade. 
Creo que as drogas son anticreativas 
en  lugar  de  procreativas.  William 
Faulkner  dixo:  “Eu  nunca  escribín 
nada bébedo que non puidese facer 
mellor sobrio”. Así é como me sinto.

Maps to the Stars ten escenas im-
pactantes,  pero  seica  o  que  máis 
chamou a atención é ver a Julianne 
Moore sentada no inodoro aventan-
do peidos. A que se debe isto? 
Francamente,  creo que  é  cousa  da 
moral anglosaxoa. Non creo que esa 
escena  sexa  un  gran  problema  en 
Francia ou Italia. É algo incriblemen-
te normal, pero non se ve nas pelí-
culas. E seica sorprende á xente. 

Luns 5: UN CONDENADO A MORTE ESCAPOU · Bresson | Mércores 7: O ANO MÁIS VIOLENTO · Chador


