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NEGOCIADOR

FICHA TÉCNICA

Negociador. España, 2014. Cor,  80 min.  Xénero:  Comedia |  Dirección e
guión: Borja Cobeaga |  Produción: Borja Cobeaga, Nahikari Ipiña (Sayaka
Producciones Audiovisuales, Telecinco Cinema) | Fotografía: Jon Domínguez
|  Montaxe:  Carolina Martínez |  Música:  Aránzazu Calleja |  Intérpretes:
Ramón Barea (Manu Aranguren), Josean Bengoetxea (Jokin), Carlos Areces
(Patxi), Melina Matthews (Sophie), Jöns Pappila (Nicholas)

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2014
Premio Iriza Cine Vasco

SINOPSE
a

Manu Aranguren, un político vasco,
exerce de interlocutor do goberno
español  nas  negociacións  con ETA.
En lugar de asistir, tal como espe-
raba, a un acto solemne e calcula-
do,  pronto  verá  que  as  casualida-
des,  os erros ou os  malentendidos
marcan o diálogo entre ambas par-
tes e que a relación persoal entre
os  negociadores  será  clave para  a
resolución do conflito.

NOTAS DO DIRECTOR

Negociador é unha película que em-
pecei  a  escribir  pola  miña  conta,
sen que ninguén  mo pedise  e  sen
saber se algún día se realizaría. Só
me apetecía escribila e punto. Pero
a  vaidade  púidome  (gustábame
moito o que escribira) e ensinei o
guión aos actores cos que fantasea-
ba como protagonistas. Ramón Ba-
rea,  Josean  Bengoetxea  e  Carlos
Areces  mostráronse  entusiasmados
co proxecto  e  empecei  a  ver  que
era posible levar a cabo este guión,
que  considero  moi  persoal  e  moi
próximo ao ton das miñas primeiras
curtas, sobre todo Eramos poucos.

A base da historia é real pero o ar-
gumento e os personaxes son unha
completa  invención,  unha  “ficción
baseada  en  feitos  reais”.  Non  hai
aspiracións  a  facer  unha  crónica
realista  das  negociacións  entre  o
goberno español e ETA, senón o re-
lato ficcionado sobre un acto supos-
tamente solemne e grave pero re-
pleto  de  pequenos  detalles  que
converten o acontecemento en algo
moi de andar por casa. Non é unha
película sobre a negociación, senón
sobre  todo  os  detalles  que  a  ro-
dean.  E  eses  detalles  converten a
película nunha comedia.  Non unha
comedia tola e caricaturesca, senón
nun  enredo  contido  e  até  certo
punto melancólico. Comedia de bai-
xón é a mellor forma de definila.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como foi a investigación sobre as
conversas entre o goberno e ETA?
Canto hai de real niso?
Hai bastante investigación: lin toda
a literatura que se publicou ao res-
pecto, e revisei varios documentais.
Preferín coñecer esta historia a tra-
vés de testemuños escritos  ou au-
diovisuais porque cría que de coñe-
cer  aos  participantes  empatizaría
con eles e non contaría o que que-
ría contar con liberdade. A película
tiña que ser o máis desideoloxizada
posible. Pero non hai que esquecer
que isto é unha ficción, así que, si é
certo que hai un pouso real, pero a
maior  parte do que vemos é pura
fantasía. Quería empaparme de to-
do pero distanciándome. Había que
inventarse  cousas  porque  así  se
chega máis á esencia: non é unha
crónica realista:  máis que a nego-
ciación,  interesáronme  os  tempos
mortos entre diálogo e diálogo. 

A película é unha aposta polo diá-
logo, polo entendemento.
O factor humano é a clave. O que
non sei é se é a clave para que nos
salvemos ou para que nos acabemos
de afundir. Negociador  non é unha
película ideolóxica, máis aló do que
di  o  personaxe  de  Ramón  Barea:
"Que problema hai en que nos poña-
mos  a  falar?"  O  problema  son  as
persoas, que hai de todo tipo: mes-
quiños,  intelixentes,  egoístas,  di-
vertidos, entusiastas, imbéciles... E
iso  fai  que calquera acto  solemne
se acabe convertendo en algo  do-
méstico, de andar por casa.

Quixo cambiar de rexistro e facer
unha comedia sen gags? 
Si. Era un ton que tocara coas mi-
ñas curtas,  o da comedia realista.
Creo que a comedia é ampla, non é
o mesmo O verdugo que Aterra co-
mo poidas. Apetecíame moito facer
algo  así.  En  Pagafantas ou  Oito
apelidos  vascos estaba  tenso  me-
dindo as risas por segundo que po-
día chegar a provocar. Apetecíame
relaxarme de todo iso. E non é que
non me guste que a xente ría, é ca-
se orgásmico cando alguén se ri con

algo que escribín, pero nesta pelí-
cula apetecíame facer algo distinto,
algo  así  como  Nebraska pero  co
conflito vasco. Nos primeiros 30 mi-
nutos apenas hai acción. 

Tratar o tema de ETA con humor é
para  uns  frivolizar  e para  outros
rebaixar tensións. Por que o usa?
Hai  pouco  vin  unha  entrevista  de
Mel Brooks na que lle preguntaban
por que fixera tantos chistes sobre
a Guerra Mundial, os nazis e os xu-
deus, e el dicía que fai humor por-
que  era  a  súa  forma  de  vinganza
contra a realidade. Para min non é
unha forma de vinganza contra ETA
nin contra o Goberno senón contra
a realidade que construímos todos
aquí. Máis aló do aspecto máis vio-
lento, houbo outra violencia moito
máis  sutil,  cos  condicionantes  du-
nha  conspiración  do  silencio:  non
falar dos temas e estar en perma-
nente tensión. Iso é unha forma de
violencia moi dura, loito contra iso.

A que se debe o auxe actual da te-
mática de ETA no cinema?
Á normalidade. Se nos chegan a di-
cir hai 5 ou 10 anos como estaria-
mos agora, non o cremos. Quen di-
xese  que  a  esquerda  abertzale  ía
estar no goberno, que a kale borro-
ka ía desaparecer... Esa normalida-
de e ese camiño, no que as feridas
están  aínda  por  pechar,  ten  como
reflexo a necesidade de contar his-
torias que hai tempo nos sentiamos
un pouco cohibidos ao facelas.

Por que escolleu a eses actores?
Con  Ramón  quería  repetir  porque
paréceme un actor extraordinario e
ten  unha  peculiaridade  difícil  de
atopar:  é  gracioso  sen  que  se  lle
note o esforzo. Ademais, humaniza
moito o personaxe,  achégalle ten-
rura. E o guión era máis cínico, así
que esa bondade que transmite era
perfecta. A Josean Bengoetxea tíña-
lle ganas desde había tempo e por
fin  puidemos  traballar  xuntos.  E
Carlos Areces debía encarnar a un
tipo que de primeiras cae simpático
e  logo  é  quen  de  xear  o  sangue.
Carlos é un actorazo e deume o que
precisaba.

Luns 25: MIMI · Dir. Claire Simon | Mércores 27: PRIDE (ORGULLO) · Dir. Matthew Warchus


