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O FUTEBOL

FICHA TÉCNICA

O futebol. España,  2015.  Cor,  68  min.  Xénero:  Documental  |  Dirección:
Sergio Oksman | Guión e montaxe: Sergio Oksman, Carlos Muguiro | Produ-
ción:  Guadalupe  Balaguer,  Sergio  Oksman (DOK Films,  TVE)  |  Fotografía:
André Brandão | Participantes: Simão Oksman, Sergio Oksman, Ailton Braga

SINOPSE
a

Tras vinte anos sen falar co seu pai,
Sergio  Oksman  reencóntrase  con  el
en 2013 no seu Brasil natal e propón
que volvan reunirse ao ano seguinte
e ver xuntos o Mundial de Fútbol. Pa-
ra ambos, o fútbol é a única escusa
que teñen para combater a distancia
xerada por unha profunda fenda. Os
días  pasan  a  base  de  partidos  do
Mundial e, con todo, non deixan de
sucederse as disputas entre un pai e
un fillo cuxa reconciliación talvez xa
non sexa posible. Nin sequera a tra-
vés do idioma universal do fútbol.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a idea da película?
En 2013 busquei ao meu pai despois
de máis de 20 anos sen velo. Fala-
mos moito de fútbol, que era o noso
léxico familiar común, e falamos ta-
mén do pasado. El viu que non o es-
taba a xulgar, nin facendo un axuste
de contas.  Foi  interesante decatar-
me de que é un tipo con quen non
convivín  durante  40  anos,  pero  es-
truturamos  igual  as  frases  e  somos
parecidos: hai algo innato aí. Entón
volvín a España, e cada 15 días cha-
mábao e falaba con el; restableceu-
se algo. Tres semanas antes do Mun-
dial, Carlos Muguiro e eu decidimos
facer unha película sobre un pai e un
fillo  que  se  encerran  a  ver  fútbol,
unha película rutineira,  case tedio-
sa: dúas persoas tentando emular al-
go  do  pasado,  recuperar  algo  que,
talvez, nunca houbo. Pero non que-
riamos  un  filme  autobiográfico  nin
terapéutico, dos que hai agora unha
epidemia:  a  miña  historia  non  ten
por que interesar a ninguén. Se a mi-
ña construción  era  boa,  sería  unha
boa película.

O futebol é  tamén  un  retrato  do
seu país a través do deporte.
Cheguei a España no 98. Todas as mi-
ñas referencias están aquí. São Paulo
é para min xa como un territorio li-
terario. España é o meu terreo, Bra-
sil é outra cousa: o da película, gris
e inhóspito, triste e desanxelado. E
en Brasil é importante o fútbol como
construción dunha mitoloxía moder-
na: un país novo onde o rei é Pelé. 
O fútbol era tamén o exemplo dunha

certa  metodoloxía,  e  iso  gustába-
nos. Un xogo azaroso, no que as re-
gras  están  escritas:  un  rectángulo
verde,  un  tempo  limitado,  dous
equipos, a loita entre o control e  o
azar.
No fondo é como se seguísemos un
método futbolístico para facer a pe-
lícula:  desde  o  principio  imaxina-
mos unhas regras formais moi estri-
tas,  unha serie de limitacións  que
debían respectarse e cumprirse ata
o final: unha película con dous per-
sonaxes,  unha  estrutura  férrea  e
unha cronoloxía  clara.  O  que oco-
rreu foi que fronte a este método, a
realidade  apareceu  absolutamente
imprevisible e salvaxe.

Traballou co  guionista  Carlos  Mu-
guiro  na  maioría  das  súas  obras.
Que papel  adoptou nun proxecto
tan persoal? Como foi o proceso?
Carlos é o coautor; estaba aí para
que  non  acabase  sendo  unha  pro-
posta tan persoal, e debía atopar o
seu espazo na película. E atopouno
no proceso de pensar como rodala e
montala comigo. Porque  O futebol
é  unha  película  moi  construída,  e
tivemos  que  tomar  decisións  for-
mais que dalgún modo propiciasen a
realidade, que fixesen xurdir o real.
A película ten un labor moi impor-
tante de escritura e montaxe, e for-
malmente está exposta como unha
ficción, un melodrama mesmo. Aín-
da  que  conteña  elementos  reais,
non deixa de ser unha construción.
Todo documental  é  unha posta  en
escena.

O futebol parece construída a par-
tir  dun  principio  de  subtracción.
Descartou moito material  na  sala
de  montaxe  para  dar  con  esta
estrutura “furada”?
Coma se fose un encrucillado? Si, os
espazos  en  branco  son  esenciais
porque é onde o espectador proba a
escribir as súas respostas. O traba-
llo de  montaxe estivo  destinado a
baleirar a película, non só de infor-
mación ou de momentos convencio-
nalmente  fortes,  senón  tamén  de
certas emocións domesticadas, que
producían  o  efecto  falso  de  com-
partir a experiencia dos personaxes,
como a nostalxia. A única forma ho-
nesta de incorporar ao espectador

era evitar a falsa empatía. De aí a
importancia  do baleiro  que lle  cir-
cunda, que primeiro lle afecta a el,
pero que aos poucos envolve a todos
os personaxes.

A luz  da  película  transmite  unha
sensación especial.
Decidín  rodala  como  unha  eclipse,
porque  o  tempo  estivo  suspendido
durante un mes na miña cidade pola
celebración  do  Mundial.  Queriamos
unha cor pastel, baixa e gris, coma o
meu pai, que era un señor gris. Todo
estaba pensado: puxemos a cámara
moi  aberta  para  que  calquera  dos
personaxes puidese escapar da pelí-
cula se quería.

Tendo en conta o que ocorreu na
rodaxe, houbo algún momento no
que pensase non seguir adiante?
Si,  pero  iso  é  algo  que  me adoita
ocorrer, abandono varias veces todas
as  miñas  rodaxes.  Sempre  aprendo
sobre a marcha que película estou a
facer, e naturalmente hai momentos
en que creo que non merece a pena
seguir.  O  caso  d'O  futebol é  máis
complexo porque me teño que pre-
guntar  que  debo  facer  como  fillo
ademais de como director. Estou no
hospital e debo tomar decisións: de-
bo  seguir  rodando?  Este  tipo  de
películas consiste, sobre todo, en fa-
cerse preguntas.

Cal cre que debe ser a posición do
espectador ante esta construción?
Non  podes  facer  unha  película  sen
preguntarche cal é o espazo do es-
pectador,  onde  se  atopa.  Aquí  a
cámara  é  o  espectador,  que  está
sempre presente.  Se  os  personaxes
se aburren, o espectador tamén se
aburre e tense que aguantar. Esta é
unha película que esixe moitísimo do
espectador, quen ten que pór da súa
parte: ese é o risco e o mérito. 

Non tiveron  a  tentación  de  sacar
aínda  máis  partido  da  derrota  de
Brasil contra Alemaña?
A derrota foi tan traumática que tiña
o risco de dar demasiado sentido a
todo,  e  non  queriamos  esa  dimen-
sión  catalizadora  para  o  filme  e
tranquilizadora  para  o  espectador.
Tal como está, o partido contribúe a
facer máis evidente o baleiro final.
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