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O ANO MÁIS VIOLENTO

FICHA TÉCNICA

A Most Violent Year. Estados Unidos, 2014. Cor, 124 min. Xénero: Thriller |
Dirección e guión: J.C. Chandor | Produción: Neal Dodson, Anna Gerb (A24
Films, Before The Door Pictures) |  Fotografía: Bradford Young |  Montaxe:
Ron Patane | Música:  Alex Ebert |  Intérpretes: Oscar Isaac (Abel Morales),
Jessica Chastain (Anna), David Oyelowo (Lawrence), Alessandro Nivola (Peter
Forente), Albert Brooks (Andrew Walsh), Catalina Sandino (Luisa)

PREMIOS
a

National Board of Review 2014
Mellor Película, Actor e Secundaria

SINOPSE
a

Nova York, 1981 (segundo as estatís-
ticas, o ano con máis crimes e atra-
cos da historia na cidade).  O inmi-
grante  hispano  Abel  Morales  tenta
rexentar un negocio honesto de dis-
tribución  de  gasóleo  nunha  cidade
arrasada pola  corrupción e  a  deca-
dencia.  Pero  por  moito  que  tenta
manterse firme nas súas conviccións
morais, todo o que rodea ao seu pe-
queno  imperio  e  a  súa  familia  irá
esborrallándose  nunha  espiral  de
traizón  e  violencia  sen  control  até
desembocar nunha carreira pola pro-
pia supervivencia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O filme comezou a fraguarse a par-
tir dun encontro casual en Cannes.
Escribín  o  guión  durante  a  post-
produción de Cando todo está perdi-
do  e quedei moi satisfeito co resul-
tado. Remateino a semana anterior á
estrea do meu filme en Cannes. Nu-
nha festa coincidín con Jessica Chas-
tain, que tamén estaba no festival e
fora ver a miña película. Preguntou-
me  en  que  andaba  a  traballar,  así
que lle ofrecín o papel. Foi todo moi
espontáneo.

Chastain convenceuno para elixir a
Oscar Isaac.
Si, propúxomo ela, escribiume un e-
mail  de 4 páxinas con todas as ra-
zóns  polas  que  pensaba  que  sería
perfecto para o papel. Oscar é un ar-
tista e de seguida se involucrou na
historia. Creo que se sentía identifi-
cado co personaxe.

Como foi traballar con actores tan
apaixonados, tan metidos nos seus
personaxes?
Foi  incrible,  moi  distinto  dos  meus
filmes anteriores. En  Margin Call eu
trataba de manter o ritmo, sabía que
o guión era bastante bo, pero nunca
fixera unha película, así que quixen
respectar o guión como se fose a Bi-
blia. Cando todo está perdido foi es-

traña: estaba eu só con Robert Red-
ford  de  actor,  pasabámonos  o  día
mirándonos o un ao outro, nin se-
quera  estabamos  seguros  de  estar
facendo unha película. Neste filme
por fin traballaba con xente da mi-
ña idade e formación clásica, en lu-
gares  comúns  nas  nosas  carreiras,
todos  entregados.  Iso  permitiume
preocuparme doutras cousas e ten-
tar facer a película cada vez mellor,
porque sabía que os actores ían es-
tar funcionando a toda máquina.

Estaba máis seguro como director?
Si. O primeiro par de días no set, ao
ver a enerxía en pantalla de Oscar e
Jessica, tíveno claro. Esa combina-
ción  de  amor  e  competencia,  po-
días  crer  que  estaban  namorados
apaixonadamente.  Oscar  e  Jessica
foron xuntos  a  Julliard,  de  aí  esa
competitividade entre eles.

A película é sorprendente. Quixo
desde o principio xerar esa sensa-
ción de incertidume constante?
Si.  Tiña  unha  historia  sobre  unha
parella  que  constrúe  un  negocio
xuntos,  unha especie  de  conto  de
inmigrantes e a súa ambición. Que
é a ambición e que é a felicidade
para  certas  persoas?  Sempre  se
estruturou  ao  redor  dunha  familia
traballando xuntos, esposo e espo-
sa. Construín a historia na miña ca-
beza  durante  cinco  ou  seis  anos,
acumulando ideas.  A mellor analo-
xía  é  unha  planta rodadora  arras-
trada polo vento.  Ás veces  perdes
unha idea ou dúas, e ás veces reco-
lles outras e agrandas a bóla.
Empecei a analizar a violencia nas
películas.  Desde  que  saíu  Margin
Call, enviáronme uns 50 guións para
dirixir. Como eu fixera un thriller de
suspense,  o  90%  do  que  me ofre-
cían era extremadamente violento,
e o 30% diso érao até o punto de re-
sultar ofensivo.
Teño fillos pequenos, polo que non
me vía pasando tres anos a pescu-
dar novas formas de rebentar a ca-
beza a alguén porque a película vai
dun asasino samurai solto pola cida-
de. E mentres meditaba sobre isto,
sucedeu  un horrible  incidente vio-

lento a carón de onde vivo, a masa-
cre da escola de Sandy Hook. A miña
filla tiña a mesma idade que as ví-
timas.  Os  días  despois  do  tiroteo,
había un garda armado na porta da
súa  escola.  Ao  principio  tiña  certo
sentido, pero pronto empecei a pen-
sar  que estabamos a  ensinar a 400
nenos que para sentirse seguros na
escola tiña que haber un garda ar-
mado.
É o típico caso de escalada da vio-
lencia. Ao pouco mirei en internet as
estatísticas de delincuencia, buscan-
do a historia da criminalidade en No-
va York nos últimos 50 anos. Os índi-
ces  mantiñan un patrón  regular  ao
longo dos anos 70, pero 1981 conver-
teuse no ano máis violento da histo-
ria; ao ano seguinte, as cousas em-
pezarían a mellorar.  Pensei  en am-
bientar  daquela  unha  película  de
gánsteres, usando algúns clixés clási-
cos pero sen caer no convencional.
Hai moitos pequenos xiros que falan
da nosa relación coa violencia á vez
que tento manter a mesma emoción
do xénero que todos amamos.

Abel sempre tenta camiñar pola li-
ña do que el considera “correcto”.
Que significa iso para vostede?
Hai unha escena na que Abel explica
como vender aos comerciais e ensi-
mésmase no discurso.  Cando come-
zan a rir, el advírtelles: “Isto non é
unha  broma”.  En  certo  xeito,  está
tamén advertindo ao público. Todas
esas cousas son as expectativas his-
tóricas dos inmigrantes. Todos cons-
truímos o noso éxito cimentado nos
demais. Pero Abel cre a cegas no mi-
to clásico americano. Fíxolle un me-
llor vendedor e camiña con ese falso
sentido de confianza que só os ho-
mes feitos a si mesmos irradian. 
Mentres o escribía, pensaba que te-
ño que manter á miña familia, quero
que os meus fillos vaian á universi-
dade, así que debo tomar decisións.
Pero  para  min  non  é  todo  branco
/negro como o ve Abel, sempre fun
máis gris. Narrativamente, aí é onde
están  as  autenticas  historias.  Que
camiño imos tomar,  até onde esta-
mos dispostos a chegar? Espero que
iso sexa o que transmita o meu cine.
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