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SINOPSE
a

Ao legalizarse en 2011 en Nova York
o  matrimonio  homosexual,  Ben  e
George, que levan 39 anos xuntos,
deciden casar. Pouco despois, polo
balbordo  mediático  da  súa  voda,
despiden a George da escola católi-
ca onde ensinaba música. A parella
descobre que xa non pode pagar a
hipoteca do seu piso, polo que de-
ben mudarse e vendelo. Un parella
de amigos acolle a George, e Ben
vai vivir a casa do seu sobriño en
Brooklyn. O verse obrigados a vivir
en  casa  allea,  o  esforzo  por  ser
amables  e  a  preocupación  por  un
futuro  incerto  son  motivos  de
tensión para todos.

NOTAS DO DIRECTOR

O amor  é  estraño é  unha historia
multixeracional que explora as for-
mas en que experimentamos o amor
en diversos momentos da nosa vida.
A historia vira ao redor da longa re-
lación entre Ben e George, dous ho-
mes que levan máis de 30 anos xun-
tos, que casan na primeira escena
do filme e perden a súa casa na se-
gunda. Que representa o amor para
os  que  levan  toda  a  vida  xuntos
agora que son maiores? Para Ben e
George,  ese  amor  cobra  forma  a
través da súa perda, tanto material
como persoal. A historia ilumina con
forza  todo  o  que  representou  o
amor destes homes durante tantos
anos.

A través de Kate e Elliot, que pron-
to  cumprirán  50  anos,  vemos  o
amor en plena crise e como nos en-
frontamos ao que nos rodea a esa
idade. O seu fillo creceu e a súa có-
moda vida vese bruscamente inte-
rrompida pola chegada do seu tío.
De súpeto, xa non están tan seguros
de nada.

No seu fillo atopamos a natureza do
amor na mocidade e como se des-
cobren  as  realidades  do  amor  ob-
servando aos demais. Joey (ao que
dá vida un extraordinario novo ac-
tor,  Charlie  Tahan),  mira  aos  seus
pais, mira a Ben e a George. Disque
non se ensina  aos fillos polo que se

di, senón polo que se fai. En moitos
aspectos,  O amor é estraño é unha
historia de iniciación ao observar a
aprendizaxe dun adolescente a pi-
ques  de  facerse  adulto  e  o  que
aprende a través das relacións que
lle rodean. A película trata de como
vivimos, do que nos ensinan e quen
nolo ensina.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a idea para o guión?
A idea vén principalmente de dous
sucesos.  Primeiro,  os  cambios  na
miña vida persoal. Despois  de saír
queimado dunha  relación moi  tur-
bulenta,  a  que  amosaba  en  Keep
The Lights On, coñecín ao meu ma-
rido,  casamos  e  tivemos  fillos,  o
que  me  fixo  mudar  e  crer  que  o
amor entre dúas persoas pode durar
ao longo de toda a súa vida. Quería
proxectar o meu futuro, quería ver
como  podiamos  acabar  os  dous.
Doutra banda, un día, lendo o xor-
nal  atopei  unha  historia  sobre  un
profesor dun coro que foi despedido
tras coñecerse que casara coa súa
parella  homosexual.  Unín  ambas
ideas e historias.

Que  cambia  na  súa  vida  aos  40
anos para que crea que o amor é
posible para sempre?
Nos últimos 10 anos houbo grandes
cambios sociais, e iso reflíctese na
vida  dun.  Non  é  tanto  que  a  túa
propia vida cambie senón que a so-
ciedade vai cambiando, e tentamos
pornos  ao  día  desas  transforma-
cións. Para os homes da miña xera-
ción, a sexualidade era algo moito
máis tortuoso e complicado. Mesmo
nos avergoñabamos dela un pouco.
Este medo hoxe en día non existe,
de feito  O amor é estraño non po-
dería existir hai 20 anos. O mundo
vaise abrindo e hai máis esperanza.

Vese unha dura crítica á Igrexa.
A película  ten  unha  misión,  pero
non se centra niso. Son crítico coa
Igrexa pola súa forma de ver a ho-
mosexualidade,  é  pura  hipocrisía.
Pero é un tema complicado e o fil-
me non ía por aí. Estamos a falar de
2000 anos de problemas.

Por que escolleu a Alfred Molina e
John Lithgow como protagonistas?
Os dous son amigos desde hai máis
de 20 anos e teñen moita complici-
dade. Son grandísimos actores  afei-
tos a improvisar, xa que teñen unha
longa carreira no teatro, e con faci-
lidade  para  desenvolver  certa  co-
media lixeira, case suave, que era
xusto  o  que  buscaba.  Son  actores
aos que se lles pide ser poderosos,
e aquí pedíalles algo diferente, ser
pequenos  pero  precisos.  Buscaba
persoas moi naturais.  

En que se inspirou para  o filme?
Lembra moito ao cinema de Ozu,
e en concreto a Contos de Tokio.
Si,  tiven  unha  gran  influencia  de
Ozu e  dese  filme en particular.  O
meu coguionista e eu asistimos a un
ciclo retrospectivo de Ozu en Nova
York. Veriamos ao redor de dez pe-
lículas súas e tivo un gran impacto
á hora de escribir o guión. 

En Estados Unidos a película é pa-
ra maiores de 17 anos e en España
é apta  para  todos  os  públicos.  A
que se debe?
Na película dinse tres 'foder' e dous
'fillo  de  puta'.  Aparentemente  foi
por iso, pero realmente foi unha es-
pecie  de  censura,  para  conseguir
que non chegase a todo o público.

Como logrou financiar o filme?
Atopei  un  grupo  de  persoas,  26
exactamente, que entenderon o va-
lor da película tanto comercial co-
mo persoalmente  e  elas  a  fixeron
posible. Eu loito por facer un tipo
de cine que fale das nosas vidas.

Por que o amor é estraño?
Dígoo no sentido shakesperiano da
palabra. Para Shakespeare, o amor
era  máxico.  Tamén  polo  feito  de
que  nunca  acabemos  de  entender
plenamente o amor. É único, dife-
rente para cada un de nós, cada un
experiméntao á súa maneira. 

A música é coma outra personaxe.
Toda a música é de Chopin. En cer-
to xeito a música interactúa coa no-
sa  vida,  coma  no  filme.  Gústame
que o cine se compenetre coa músi-
ca, como pasa con Allen e Godard.

Luns 2: EVERYDAY REBELLION · Dir. Irmáns Riahi | Mércores 4: LOREAK · Dir. JM Goenaga & Jon Garaño


