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SINOPSE

Catro  homes  conviven  nunha  casa
retirada dunha vila costeira, baixo a
mirada  dunha  coidadora.  Os  catro
homes son curas e están aí para pur-
gar os seus pecados. A rutina e tran-
quilidade  do  lugar  rómpese  cando
chega un atormentado quinto sacer-
dote e os hóspedes reviven o pasado
que crían deixar atrás.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Dixo que a idea do filme vén de ver
na prensa a un cura ao que levaban
a Alemaña para apartalo.
Sempre me inquietou o destino dos
sacerdotes que son sacados de circu-
lación pola propia Igrexa en circuns-
tancias secretas e desligadas da opi-
nión pública. Eu fun educado en co-
lexios  católicos  e coñecín a  moitos
curas;  moitos  deles  eran  boas  per-
soas. Tamén coñecín a curas que ho-
xe están no cárcere, e despois deca-
teime de que hai curas desapareci-
dos. Quen son? Onde os mandan? Por
que  desapareceron?  Como  viven?
Que fan? Esta película é sobre eses
curas exiliados. 

Gústalle  traballar  con  personaxes
moralmente reprobables.
Máis  aló  dos  feitos,  os  personaxes
sempre  teñen  un  lado  humano.  Eu
trato de querelos antes que enten-
delos. Prodúcenme compaixón. Unha
das razóns polas que os coloco preto
da  cámara,  en  planos  pechados,  é
porque produce proximidade.  

Hai unha iluminación especial que
envolve toda a película.
Usamos uns lentes anamórficos rusos
dos anos 60, con moitos filtros. Son
os  que usaron os  grandes  cineastas
soviéticos, coma Tarkovsky. Son difu-
sos,  cunha  calidez  única,  lonxe  da
nitidez de hoxe; pero iso é o que eu
busco. Co HD e as cámaras dixitais,
os filmes actuais parecen todos igual

de plásticos e falsos. Non só os per-
sonaxes e xiros de guión son esen-
ciais, tamén o son o ton e a atmos-
fera.  Busquei  unha estética senso-
rial  que  estivese  en  sincronía  coa
narrativa do filme. Hai algo no club
como vaporoso, de penumbra, que
ten que ver coa alma da película.

Os actores nunca chegaron a ver o
guión completo, senón que o ían
coñecendo  cada  día  na  rodaxe.
Por que traballou así?
Por  diferentes  razóns,  a  primeira
porque o guión o íamos escribindo
sobre  a  marcha.  Pero  tamén  por
tentar un método que non sabiamos
se ía funcionar ou non, no que os
actores  non  sabían  moito  do  seu
personaxe nin tampouco dos outros,
só tiñan unha idea bastante ambi-
gua do argumento. Os actores son
xente con moito oficio, enfrontaban
a escena cunha frescura particular.
Este  método  permitiunos  capturar
iso.  Aínda  que  ningún  sabía  quen
era o outro, nin sabían por que es-
taban  aí,  parecía  que  levasen  50
anos xuntos e iso cáptao a imaxe.
Tiven  o  privilexio  de  contar  cuns
actores  extraordinarios,  que  levo
admirando toda a miña vida, e con
quen, na maioría dos casos, traba-
llara antes. Escribimos o guión pen-
sando neles,  o  que permitiu crear
personaxes moi  precisos,  perigosos
e extraordinariamente misteriosos. 

Hai un humor moi incómodo no fil-
me; pensouno como unha comedia
ou é algo que lle sorprendeu?
A comedia sucede cando estás a fil-
mar. É aí cando xorde a idea de que
haxa algo que pode ser gracioso e
cambia un pouco o guión. O humor
ten unha cousa marabillosa: a xente
rise de cousas das  que talvez non
debería rirse, e logo cuestiónase se
é correcto rirse ou non diso. É como
unha especie de exercicio que ten
que ver coa perspectiva ética e mo-
ral de cada un: a película que ti ves
é distinta á que ve o tipo do lado.
Ao final, o humor permite esconder
certas ideas que, ditas de calquera
outra forma, soarían distintas, tal-
vez peor; é unha boa estratexia.

A  película  fala  de  abusos,  pero
nunca quixo amosalos en pantalla. 
Si, é como o que falabamos do hu-
mor:  é  moito  máis  perigoso  non
amosar que amosar. Se ti  non mos-
tras, o espectador crea a súa propia
imaxe,  que  será  máis  perversa,
sofisticada e profunda que a túa.

A música cumpre un rol importante
Como foi o proceso de selección?
Fun fanático obsesivo da música clá-
sica desde a infancia, especialmente
da composta no século XX, polo que
ao ver as imaxes que iamos realizan-
do, sentín que era unha gran oportu-
nidade de recorrer a eses composito-
res e usar melodías de gran potencia
expresiva, que detonan emocións es-
trañas e que disparan as imaxes a lu-
gares  descoñecidos.  Tamén  puiden
volver colaborar con Carlos Cabezas,
que realizou varias pezas orixinais. 

Como foi a investigación que reali-
zou para facer a película?
Como  son  operacións  que  a  Igrexa
fai en segredo, tivemos que traballar
con métodos pouco usuais. Entrevis-
tamos a ex sacerdotes que nos deron
pistas sobre as casas de retiro para
curas con “problemas”. Tamén des-
cubrimos que existe unha congrega-
ción internacional chamada Os Ser-
vos de Peráclito que desde hai máis
de 60 anos se dedica a coidar de cu-
ras que non poden seguir exercendo
por  diferentes  razóns,  a  pesar  de
que a maioría cometeron delitos.

O seu filme é unha denuncia á acti-
tude da Igrexa de escondelo todo?
É un comentario. Fago cinema, non
xornalismo. Non estou aquí para di-
cirlle á xente o que está ben e o que
está  mal.  Pero  a  Igrexa  non  soubo
asumir os seus erros nin castigar ben
a quen comete atrocidades en nome
de  Deus,  e  transformouse  nunha
Igrexa  afastada  da  xente.  Existe
unha distorsión moi profunda e creo
que a película dá conta diso.

Tivo algunha resposta da Igrexa?
Non, porque a Igrexa o que fai é ig-
norarte. Se falan de ti, danche máis
visibilidade e así vailles peor. Así que
non din nada. Oxalá dixesen algo pe-
ro non creo que o fagan.

A programación habitual regresará en 2016 · O Cineclube PF deséxalles bo nadal e feliz aninovo!


