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NAI E FILLO

FICHA TÉCNICA

Pozitia copilului. Romanía, 2013. Cor, 112 min. Xénero: Drama | Dirección: 
Calin Peter Netzer | Guión: Razvan Radulescu, Calin P. Netzer | Produción: 
Ada  Solomon,  Calin  P.  Netzer (Parada  Film,  Hai-Hui  Ent.)  |  Fotografía: 
Andrei Butica |  Montaxe: Dana Lucretia Bunescu |  Intérpretes:  Luminita 
Gheorghiu  (Cornelia),  Bogdan  Dumitrache  (Barbu),  Ilinca  Goia  (Carmen), 
Natasa Raab (Olga), Florin Zamfirescu (Aurelian), Vlad Ivanov (Dinu)

PREMIOS
a

Festival de Berlín 2013
Oso de Ouro á Mellor Película

SINOPSE
a

Cornelia ten 60 anos e é infeliz des-
de que o seu fillo Barbu, de 34, de-
cidiu ser independente. Unha noite 
que conducía a unha velocidade  su-
perior á establecida, Barbu atropela 
a un neno que morre pouco despois, 
polo  que lle espera unha pena de 
prisión de entre 3 e 15 anos. Corne-
lia tentará evitalo, usando contac-
tos e diñeiro para impedir que o seu 
fillo vaia ao cárcere. A cambio, es-
pera que volva ser  o neno depen-
dente  de  antes.  Onde  está  a  fina 
fronteira que separa o amor mater-
no da manipulación egocéntrica?

NOTAS DO DIRECTOR

Nai  e fillo é  unha película acerca 
dunha relación enfermiza entre nai 
e fillo, acerca da posición dos fillos 
con respecto aos seus pais e vice-
versa,  acerca  de  pais  que  perden 
aos seus fillos. Diría que é unha pe-
lícula moi  dependente da cámara, 
que tenta comunicar estados men-
tais, sentimentos, conflitos apaixo-
nados,  ataques  de  desesperación, 
noutras palabras, un anaco de vida 
tan realista como un documental.

Analízase, ou mellor dito, psicana-
lízase aos personaxes para que o es-
pectador  poida  entender  e  talvez 
chegar a sentir compaixón por esta 
maltreita familia.

NOTAS DA PRODUTORA

Hai  uns  cuantos  anos  que traballo 
co realizador Calin Peter Netzer e o 
guio-nista Razvan Radulescu, e sou-
ben inmediatamente que era o dúo 
perfecto  para  enfrontarse  ao deli-
cado  tema da  película  e  que  non 
dubidarían en involucrarse persoal-
mente na historia.  Nada máis em-
pezar a ler o guión de  Nai e fillo, 
recoñecín o potente enfoque emo-
cional de Calin e a minuciosa preci-
sión  do  estilo  que  caracteriza  os 
guións  de Razvan.  O filme conta a

historia dunha familia, algo univer-
sal  e  emocional,  polo  que  pode 
atraer  espectadores  de  calquera 
parte do mundo, pero tamén é unha 
sutil  radiografía  da  sociedade  ac-
tual en Romanía, da vida dos novos 
ricos,  da  corrupción  instalada  en 
calquera  estrato  das  institucións 
públicas e das relacións de diversos 
membros  da  sociedade  romanesa 
cando se cruzan os seus camiños. O 
pano de fondo da sociedade roma-
nesa é só iso, un pano de fondo, un 
complexo  crebacabezas  que  acaba 
por proxectar unha imaxe clara da 
realidade en que se moven os per-
sonaxes.

Tivemos moita sorte de que Lumi-
nita  Gheorghiu  aceptase  o  papel 
principal. Mergullouse no personaxe 
de Cornelia, que non ten nada que 
ver  coa  súa  personalidade  e  apa-
rencia física, e atreveríame a dicir 
que  conseguiu  construír  unha  das 
interpretacións máis impresionantes 
da historia  do cinema romanés.  O 
resto  do  elenco  non  queda  atrás. 
Mencionarei  a Bogdan Dumitrache, 
que  dá  vida  ao  torturado  fillo;  a 
Vlad Ivanov, a estraña testemuña, e 
a  Adrian Titieni,  no papel  do des-
consolado  pai  da  vítima,  entre  os 
brillantes actores que nos permiti-
ron levar esta aventura á pantalla.

Ao  principio  pensei  que  o  filme 
atraería sobre todo ao público femi-
nino  porque  mostra  como  o  amor 
excesivo dunha nai pode destruír e 
afogar a un fillo. Pero unha vez ter-
minada a película, entendín que ta-
mén gustaría ao público masculino, 
que  se  recoñecerá  na  relación  de 
Barbu coa súa nai.  A película  ver-
baliza  algunhas  cousas  que pensa-
mos pero que non puidemos dicir ou 
aceptar.  Na  miña  opinión,  o  seu 
maior logro reside en falar do per-
dón, a aceptación e a comprensión.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Coescribiu o guión con Razvan Ra-
dulescu, en que se inspiraron?
Razvan e eu empezamos a traballar 
nun proxecto totalmente diferente, 
aínda que tamén  tiña que  ver cos

conflitos familiares. Deixámolo por 
outro que falase das nosas vidas e 
das  relacións  que  mantiñamos  cos 
membros das nosas familias.  Pare-
ceunos  un  tema  interesante.  O 
guión  partiu  da relación coa miña 
nai,  e  acabamos  desenvolvendo 
unha historia de ficción. 

Por que situou a historia na clase 
alta romanesa?
A relación entre nai e fillo é case 
patolóxica.  Decidimos  situala  na 
clase media alta porque pareceunos 
que unha relación deste tipo sería 
moito menos probable nunha clase 
social inferior. Non esquezamos que 
Nai e fillo é un drama psicolóxico. 

Considera que esta relación é algo 
habitual en Romanía?
Pola miña experiencia, aínda que é 
unha opinión persoal, nos países da 
antiga  Europa do Leste,  o  sentido 
de posesión que senten os pais cara 
aos  seus  fillos  está  moi  desenvol-
vido. É un fenómeno máis común en 
Romanía que en Alemaña, onde vi-
vín 12 anos e vin que a educación 
dos nenos é moi diferente. 

Como enfocou a posta en escena?
Cando lin a versión final do guión, 
que pode considerarse  minimalista 
nas súas descricións, decidin probar 
algo novo e a non limitarme a to-
mas  fixas,  por  exemplo.  Tentei 
aproximarme o máximo posible aos 
personaxes; quería que a cámara os 
seguise case coma se  estivese  pe-
gada a eles. Xa que a historia me 
toca de preto, tamén quixen ser o 
máis  obxectivo  posible.  De  feito, 
tentei visualizar a montaxe mentres 
rodabamos.  Filmamos  as  126  pá-
xinas  do  guión  con  dúas  cámaras 
traballando entre 13 e 14 horas dia-
rias.  Logo pasamos dous meses na 
sala  de  montaxe.  Foi  un  bo exer-
cicio aprender a perder un pouco o 
control.  

Agás a escena da festa e o ensaio 
da ópera, non hai música no filme. 
Foi unha decisión consciente?
Foi  á  mantenta.  A película  é  moi 
realista  e  non  quería  subliñar  a 
emoción coa banda sonora.

Luns 2:  UN TOQUE DE VIOLENCIA · Dir. Jia Zhangke | Mércores 4: MOMMY · Dir. Xavier Dolan


