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SINOPSE

Josh Srebnick é un veterano director
de documentais que está a pasar por
un  mal  momento  profesional  men-
tres prepara a súa próxima película.
Todo empeza a despexarse cando el
e a súa muller comezan a saír cunha
parella máis nova formada por Jamie
e Darby. Grazas a iso, Josh comeza a
recuperar a súa mocidade perdida.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu este proxecto?
Eu quería facer algo sobre parellas.
Xa tentara facelo hai uns anos, des-
de  Unha historia de Brooklyn, pero
nunca sacara nada en limpo. E ulti-
mamente estiven pensando bastante
por algunha razón na mediana idade,
decateime de que xa hai unha xera-
ción de rapaces que levan vendo os
meus filmes desde novos, e non dei-
xa de sorprenderme. Empecei a pen-
sar nese aspecto interxeracional, en
como podes reinventarte a calquera
idade, pero tamén en como a partir
dos 40 hai certas portas que se pe-
chan para ti, como a do embarazo. E
foi a forma de recuperar a idea das
parellas. 

Os seus filmes sempre tiveron sen-
tido do humor, pero este parece o
máis abertamente cómico. É inten-
cionado? Cales foron os seus refe-
rentes?
Para esta película, estaba pensando
nas comedias matrimoniais dos anos
30 e 40, as screwball comedies, e ta-
mén nas comedias que Hollywood fa-
cía nos anos 80, dixidas por autores
como  Sidney  Pollack,  Mike  Nichols,
Jim  Brooks  e  sobre  todo  Woody
Allen. Eran comerciais pero trataban
temas adultos.  Mesmo de neno,  eu
podía ver comedias como  Armas de
muller ou Ao filo da noticia, que tra-
taban temas que non ían dirixidos a
min, pero conectaba con elas. Gús-
tame  ese  tipo  de  comedia  e  aquí
tentei facer a miña versión desas pe-
lículas. Seguir ese tipo de estrutura
clásica  permitiu  que  houbese  máis
espazo para os chistes que nos meus
outros filmes, que poden ter come-
dia pero non son tan graciosos.

Ten un elenco marabilloso. Como
escolleu a cada actor? 
Con  Ben  Stiller  e  Adam  Driver  xa
traballara antes. Creo que Ben sae
en cada plano de Greenberg. Pasá-
molo  moi  ben nesa película,  e  ao
escribir  este guión,  pensei  en Ben
para o papel. Greenberg é moi dis-
tinto de Ben como persoa, mesmo
do  arquetipo  cómico  de  Ben,  así
que pensei en que sería interesante
escribirlle  algo  parecido  ao  típico
personaxe de Ben Stiller, pero nun
contexto máis realista. Ben estaba
presente desde o comezo.
Con Adam Driver viña de traballar
en  Frances  Ha  e encantoume.  Ten
moita presenza, e crin que en certo
sentido  Ben  podería  namorar  nel.
Adam é irresistible, todo o que fai é
tan interesante, a súa forma de fa-
lar  é cativadora.  Case  non sae en
Frances Ha, así que quedara con ga-
nas de volver traballar con el.
E Naomi Watts é unha das mellores
actrices  que hai,  e  sempre pensei
en  facermos  algo  xuntos.  Como é
unha  fantástica  actriz  dramática,
adoitan  ofrecerlle  só  ese  tipo  de
papeis, pero a min encántame a súa
vis  cómica  en  Estrañas  coinciden-
cias  e mesmo en Mulholland Drive.
Ademais,  quería  a  alguén  que  a
xente  non  esperase  ver  facendo
certas escenas como a do hip hop,
e ela deuno todo.
E  Charles  Grodin,  encántame velo
actuar.  Suxeriumo  o  meu  director
de casting,  pois  seica estaba pen-
sando deixar o seu retiro. Envieille
o guión e apuntouse. 

A banda sonora captura moi ben o
espírito do filme. Como foi colabo-
rar con James Murphy?
James xa compuxera algunha can-
ción para  Greenberg. Eu escoitaba
moito á súa banda, LCD Soundsys-
tem, mentres escribía o guión desa
peli,  e  pensei  en  contactalo  para
traballar xuntos. Desde entón fixé-
monos moi bos amigos, así que que-
ría  que  compuxese algo  para  este
filme,  aínda  que  eu  non  tiña  moi
claro que pedirlle. Víñame á cabeza
Vivaldi.  Vivaldi  posúe  unha  sensa-
ción  de  atemporalidade,  pero  ta-

mén  me  lembra  a  BSO  de  Kramer
contra Kramer e unha serie de pelí-
culas  da  miña  infancia.  Esa  era  a
idea inicial da que partimos, á que
James  lle  aportou  unha  contrapar-
tida máis contemporánea. Para min,
as escollas musicais adoitan basearse
en decisións emocionais. 

Houbo sorpresas na rodaxe? 
Sempre as hai. Parte da experiencia
de facer películas é asumir que non
se pode controlar todo ao milímetro
e aprender como darlle saída a ese
caos soterrado. 

Ten algunha escena favorita? 
O que máis me gusta é ver o que os
actores fixeron coa película, así que
hai unha chea de pequenos momen-
tos... como a escena na que Adam e
Ben cruzan Park Avenue mentres se
preparan para a reunión co asesor fi-
nanceiro. Gústame velos soltos pola
cidade,  porque  esa  é  a  Nova  York
real, non preparamos nada, simple-
mente os botamos á rúa; quedei moi
orgulloso do resultado.

Sexa sincero. Canto hai de autobio-
gráfico na película? 
Nada. É un filme persoal, pero non
autobiográfico. A xente sempre asu-
me que o personaxe do Ben son eu,
e  eu  quédome en  plan  “ti  me ves
como  un  cineasta  frustrado?”.  Iso
non quere dicir que non haxa deta-
lles  meus  en  todos  os  personaxes,
pero non son extensións de min.

Josh sempre está á procura da ver-
dade. É algo importante tamén pa-
ra vostede? 
Non.  Eu sempre procuro facer  algo
que sexa psicolóxica ou emocional-
mente sincero, aínda que nunca me
baseo en feitos reais. Mesmo cunha
película deprimente, precisas expe-
rimentar algo sincero, así  polo me-
nos é catártico. 

De aí o final feliz? 
Estaba a respectar o modelo das co-
medias tradicionais no que me inspi-
rei.  Quería  contemporaneizar  a  es-
trutura  shakespeariana,  na  que  a
pesar dos conflitos da trama que os
separan,  os  protagonistas  volven
atoparse ao final.
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