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a

Robin Wright, que se interpreta a si
mesma, recibe a oferta dun  gran
estudo para comprarlle a súa iden-
tidade cinematográfica. Escaneara-
na  dixitalmente  e  poderán  usar  a
súa imaxe en calquera tipo de pelí-
cula de Hollywood, mesmo nas máis
comerciais  que  até  agora  sempre
rexeitou.  A  cambio  recibirá  unha
importante suma de diñeiro e o seu
personaxe  dixital  manterase  eter-
namente novo. O contrato ten unha
duración de 20 anos. Robin regresa
ao finalizar o contrato e entra di-
rectamente  no  mundo  do  cinema
fantástico do futuro.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Tardou anos en facer este filme.
Como se lle ocorreu adaptar a no-
vela de culto Congreso de futuro-
loxía de Stanislaw Lem?
A primeira vez que lin a novela de
Lem  tiña  16  anos,  era  un  fan  da
ciencia ficción e namorei da histo-
ria. A segunda vez foi mentres estu-
daba na Escola de Cine e foi cando
decidín que quería facer algo cine-
matográfico co texto. Pero ata que
non me metín de cheo na animación
con Vals con Bashir, non sabía como
podía adaptala.  Tardei  un  ano en-
teiro  en  escribir  o  guión.  Afastá-
bame a miúdo do texto orixinal, pe-
ro sempre acababa volvendo cando
me perdía. Creo que o espírito da
novela  ocupa  un  lugar  importante
no  filme  e  está  moi  presente  na
sección animada.

O protagonista da novela é un ex-
plorador científico. Por que deci-
diu que a protagonista da película
fose unha actriz?
Creo que cando se adapta un clá-
sico ao cine, hai que ter valor abon-
do  para  ser  libre  e  non  deixarse
atrapar polo texto orixinal. Busquei

unha dimensión nova, máis actual,
á  alegoría  da época comunista  da
novela. Mentres escribía o guión, a
ditadura química foise transforman-
do no negocio do entretemento, e
máis concretamente na industria ci-
nematográfica  controlada  polos
grandes  estudos.  A partir  de aí,  o
personaxe da actriz madura só foi
unha cuestión de proceso.

Por que escolleu a Robin Wright?
Hai relación entre a súa auténtica
carreira e a súa alter ego ficticio?
Ao pensar no filme, vía a primeira
escena, na que o axente da actriz a
pon verde. No inverno de 2009, nu-
nha presentación en Os Ánxeles, co-
ñecín a Robin Wright. Estiven sen-
tado fronte a ela toda a noite. Ima-
xineina  nesa  primeira  escena  e  o
resultado  era  perfecto.  O  día  se-
guinte faleille do proxecto apoián-
dome nunhas ilustracións que debu-
xara David Polonsky a noite previa.
Robin  aceptou  o  papel  inmediata-
mente  e  así  empezou  esta  viaxe
que duraría catro anos.

O congreso ofrece unha visión dis-
tópica do cine de Hollywood.  Re-
flicte o filme o seu medo polo fu-
turo do cinema?
Mentres  buscaba  unha  localización
axeitada  para  filmar  a  escena  do
escaneado,  sorprendeume enorme-
mente  descubrir  unha  sala  a  ese
efecto. Hai anos que escanean aos
actores, a tecnoloxía xa existe. Os
actores de carne e óso xa non son
necesarios nesta época post-Avatar.
Supoño que as finanzas decidirán se
as novas películas se farán con ac-
tores escaneados ou cunha nova xe-
ración de actores “construídos des-
de cero”. Pero son optimista, creo
que os actores reais gañarán a ba-
talla.  Espero que  O congreso sirva
para que así sexa.

Hai  moitos  detalles  futuristas  no
congreso, pero dan a sensación de
ser habituais. Cre que vivir noutra
realidade,  detrás  dun  avatar  en
liña,  por  exemplo,  ofrece  algún
aspecto  positivo?  Achégase  esa
idea  á  posibilidade  de  escoller
unha realidade calquera tal como

se describe no filme?
Creo que o mundo químico descrito
na  novela  de  Stanislaw  Lem e  na
película é unha fantasía, pero non
por iso deixa de representar un dos
medos dos que viaxamos coa ima-
xinación e os soños. Sempre tiven a
sensación  de  que  todos  en  todas
partes  vivimos  en  universos  para-
lelos;  nun,  funcionamos  en  tempo
real, e o outro é o universo ao que
nos leva a mente, onde non sempre
temos o control. Combinalos ambos
para que formen un é o meu maior
reto como cineasta.

A película  inclúe  unha  cantidade
enciclopédica de referencias cine-
matográficas. Son títulos que usou
para guiarse ou inspirarse?
A parte animada é unha homenaxe
ao traballo dos irmáns Fleischer nos
anos  30.  Está  integramente  debu-
xada a man, realizouse en oito paí-
ses diferentes e foron precisos dous
anos e medio para crear 55 minutos
de animación. Até agora, foi a miña
misión máis dura como director. O
equipo  principal,  encabezado  polo
animador  Yoni  Goodman,  traballou
24 horas diarias 7 días á semana pa-
ra  asegurarse  de que a  animación
procedente  doutros  estudos  fose
consistente en cada escena. Duran-
te o proceso, descubrimos que dur-
mir é de mortais e animar é de to-
los. Na outra parte do filme, tento
homenaxear  ao  meu  ídolo  Stanley
Kubrick  en  dúas  ocasións,  cunha
referencia  a  Teléfono  vermello,
voamos cara a  Moscova e  a 2001:
Unha odisea do espazo, que segue a
ser o meu filme de ciencia ficción
preferido.

A idade, o libre albedrío e a morte
son algúns dos profundos temas fi-
losóficos que fían O congreso. Que
lle gustaría que sacase o público
da película?
Iso é o marabilloso do cine. Cando o
director termina a película, xa non
está nas súas mans, senón nas mans
dos espectadores. Agora só me que-
da sentar  a  escoitalos.  Cun pouco
de sorte, talvez descubra o que fi-
xen realmente.
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