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Moonrise Kingdom. Estados Unidos, 2012. Cor, 94 min. Xénero: Comedia 
dramática  |  Dirección:  Wes  Anderson  |  Guión:  Wes  Anderson,  Roman 
Coppola |  Produción:  J. Dawson, S. Rudin, S. Rales, W. Anderson   (Focus 
Features) |  Fotografía:  Robert D. Yeoman |  Música: Alexandre Desplat | 
Intérpretes:  Bruce Willis  (capitán Sharp),  Edward Norton (xefe  de tropa 
scout),  Bill  Murray  (Sr.  Bishop),  Tilda  Swinton  (servizos  sociais),  Jason 
Schwartzman (Ben), Frances McDormand (Sra. Bishop), Kara Hayward (Suzy), 
Jared Gilman (Sam) 
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Nunha  illa  de  Nova  Inglaterra  no 
verán  de  1965,  dous  nenos  de  12 
anos namoran, fan un pacto secreto 
e  escapan  a  terreos  selváticos  e 
inexplorados.  Familiares  e  amigos 
saen  á  súa  procura  ao  formarse 
unha violenta tormenta na costa. A 
comunidade  quedará  trastornada 
cando saian á luz vellos rancores e 
romances ocultos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Definiu Moonrise Kingdom como o 
recordo  dunha  fantasía.  Podería 
explicarse?
Si, significa que provén do que eu 
desexaba  que  me  sucedese  cando 
tiña  12  anos,  a  aventura  que  me 
gustaría  ter  vivido.  Sam é o  neno 
que  a  min  me  gustaría  ser.  Eu 
tamén estiven namorado tolamente 
á súa idade, pero nunca me atrevín 
a declarar o meu amor á moza que 
me gustaba.  Coma boy scout,  non 
duraría no bosque un par de horas. 

É  casual  que  nos  seus  filmes  os 
adultos  se  comporten  como 
nenos, e os nenos como adultos?
Os nenos son os  únicos que teñen 
unha idea clara do que queren. Non 
teñen sabedoría pero si  pureza na 
mirada, e iso é unha vantaxe. Non 
poden prever as consecuencias dos 
seus actos, pero teñen moi claro cal 
vai ser o seu próximo paso, e iso é 
moito máis do que nos sucede aos 
adultos. A nós a experiencia fíxonos 
perder  a  claridade  emocional.  O 
medo a repetir os erros paralízanos.

Por  que  decidiu  situar  a  acción 
nunha illa?
Pareceume o  lugar  máis  adecuado 
para explicar o momento emocional 
dos personaxes,  tan desconectados

do  mundo.  Inspireime  nunha  que 
visitei  en  Nova  Inglaterra  hai  uns 
anos, sen coches, sen tendas.  
a

A película arranca cunha abertura 
musical  que  parece  sintetizar  o 
que será a súa estrutura narrativa.
Esa peza de Benjamin Britten non 
fai máis que deconstruír o traballo 
en equipo necesario para rodar un 
filme. Cada grupo de instrumentos 
correspondería a un departamento: 
os de corda aos decoradores, os de 
vento aos actores, os pratos aos de 
maquillaxe...  Pero  si,  tamén  me 
gusta  a  idea  de  que  sexa  unha 
metáfora  da propia  película,  unha 
introdución  a  un  mundo  que  se 
constrúe por capas, despregándose 
aos poucos para chegar a un clímax.
a

Sendo  un  filme  parcialmente 
autobiográfico,  está  ambientado 
en 1965, pero vostede cumpriu 12 
anos en 1981.
Roman  Coppola  axudábame  a  pór 
en orde as ideas que me roldaban 
na cabeza, e chegamos á conclusión 
de que unha historia como esta só 
podía ter lugar nos Estados Unidos 
imaxinados  por  Norman  Rockwell, 
un  país  que  aínda  conservaba  a 
inocencia antes da contracultura e 
o movemento anti-Vietnam. Non me 
malinterprete:  non  hai  nada 
político na miña decisión. Pero creo 
que,  dramaticamente,  funcionaba 
mellor  se  a  ambientabamos  nun 
momento no que América semellaba 
ser toda inxenuidade.
a

Para cada película traballa cunhas 
referencias concretas. Cales foron 
as de Moonrise Kingdom? 
Revisei  A  pel  dura porque  me 
encanta como Truffaut traballa cos 
nenos, como narra póndose á altura 
dos  seus  ollos,  e  L'enfance  nue 
porque  me  interesaba  a  urxencia, 
un  tanto  brusca,  con  que  Maurice 
Pialat enfrontábase á infancia. Pero 
as dúas películas que realmente me 
influíron son británicas:  Melody, de 
Alan Parker, que conta a historia de 
dúas adolescentes que queren casar

e  Blackjack,  que debe ser  o filme 
máis descoñecido de Ken Loach.
a

Dá  a  impresión  de  que  cada 
detalle está coidado con esmero. 
Cada cor, cada complemento, cada 
portada  de  disco  ou  de  libro, 
parece  cargado  de  significado. 
Como concibe a posta en escena?
Son  bastante  meticuloso.  Cada 
elemento do atrezzo achega cor á 
historia, ten que ser crible no seu 
artificio.  Por  exemplo,  os  contos 
que Lucy leva consigo  ao fuxir  da 
casa  están  expresamente  creados 
para  a  película.  Os  capítulos  que 
len en voz alta escribinos eu. Só así 
podían existir de verdade e explicar 
ao personaxe. 
a

Como  escolleu  aos  nenos 
protagonistas,  os  descoñecidos 
Jared Gilman e Kara Hayward?
Realmente  non  tiña  unha  idea 
preconcibida  de  como  debían  ser. 
Nos  castings  tivemos  un  grupo 
variado de mozos cos que non me 
quedei; a maioría deles entraron na 
tropa de scouts. Sempre souben que 
non  vira  aínda  á  persoa  correcta 
para  o  personaxe  ata  que  Jared 
apareceu.  Resultou  divertido  de 
inmediato e convenceume coa súa 
voz e a súa forma de ser. O mesmo 
sucedeu con Kara. Na súa audición, 
a  forma  en  que  lía  era  tan 
auténtica que parecía que estivese 
a crear o diálogo ela mesma, e iso 
non  sucedeu  con  ningunha  das 
outras nenas que probamos.
a

Canto lle  importa ser fiel  ao seu 
propio estilo?
Ao  que  aspiro  é  que  cada  novo 
filme sexa o mais diferente posible 
do  que  fixen  con  anterioridade, 
pero ao mesmo tempo quero ser eu 
mesmo.  Eu  comparo  o  meu  estilo 
coa miña caligrafía.  Podería tratar 
de cambiar de letra, de escribir coa 
miña man mala, pero esta é a miña 
forma de escribir, a miña forma de 
rodar,  e  non  quero  forzarme  a 
modificala.  Non  quero  pretender 
ser alguén distinto de quen son.

A semana que vén: O AMIGO DA MIÑA IRMÁ  | Dir. Lynn Shelton | 6/03/13 | 18/20:30/23 h Cinebox 


