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O MORTO E SER FELIZ

FICHA TÉCNICA

El muerto y ser feliz. España, Arxentina, Francia, 2012. Cor, 94 min. Xéne-
ro: Road movie |  Dirección:  Javier Rebollo  |   Guión:  Javier Rebollo, Lola
Mayo,  Salvador  Roselli |  Produción: J  Nolla,  L Mayo,  D París,  L Miñarro
(Lolita Films, TV3, Icónica, Eddie Saeta) | Fotografía: Santiago Racaj | Mon-
taxe: Ángel Hernández Zoido | Intérpretes: José Sacristán (Santos), Roxana
Blanco (Érika), Valeria Alonso, Jorge Jellinek, Lisa Caligaris (Alejandra)

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2012
Mellor Actor, Premio FIPRESCI
Premios Goya 2013
Mellor Actor

SINOPSE
a

Cando un asasino a soldo español,
ingresado nun hospital de Bos Aires,
se dá conta de que está a piques de
morrer, escapa e diríxese ao norte
atravesando todo o país.  Foxe por
estradas secundarias nunha especie
de tranquila peregrinación que ten
algo que ver cunha moderna novela
de cabalarías. Unha muller que ato-
pou na estrada será o seu escudeiro
neste continuo avanzar fuxindo da
morte e correndo, ao mesmo tem-
po, cara a ela. 

NOTAS DO DIRECTOR

Durante o ano 2010 e principios de
2011 viaxei ao longo de 25.000 qui-
lómetros  buscando unha luz,  unha
trama, e, sobre todo, un ambiente
e un sentimento para escribir e fil-
mar unha película que só adiviñaba.
A luz acabaría sendo a da natureza
arxentina,  de  maneira  franca,  di-
recta;  a trama,  a  de (des)ordenar
un  argumento  tan  clásico  como  o
dunha road movie con mozo, moza
e pistolas a través da comedia e o
absurdo; o ambiente, o dos decora-
dos naturais e o da cor dos rostros,
corpos e acentos da xente de cada
lugar. O sentimento, o dunha fuga.
Escapar.
Finalmente, a rodaxe de O morto e
ser  feliz tivo  lugar  nos  meses  de
maio e xuño de 2011, en exteriores
e  interiores  naturais  ao  longo  de
5.000 quilómetros: Bos Aires, Rosa-
rio, Santa Fe, Córdoba, Santiago do
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy e Bo-
livia. 
As películas de estrada son pelícu-
las  rápidas,  os  seus  protagonistas
teñen medo a  deterse  porque de-
terse é lembrar; o índice de veloci-
dade  é  proporcional  ao  esquece-
mento e o de lentitude ao recordo,
formulou Kundera. Esta película ro-
douse en 16mm. e moi rapidamen-
te,  sen  aparellos  complicados  de

rodaxe, con pouca iluminación, sen
facer  case  tomas,  sen  ensaiar...
porque non tiñamos tempo nin car-
tos, pero sobre todo, porque o di-
rector  quería  esquecer  sumando
quilómetros. Lembrar é sufrir. 
Esta película non se nutre de ningu-
nha película en concreto, se tal du-
nha literatura, a de Onetti e a de
Cervantes -as novelas de cabalarías
son  as  primeiras  road  movies-,  e
dun sentimento, o da imposibilida-
de de contar hoxe historias da mes-
ma maneira que onte. Por iso, o su-
xeito melancólico que é o director
aparece como protagonista na pelí-
cula contándo(se) mentres sofre por
urdir a súa película, lembrando, in-
ventando, na dúbida, e ao introdu-
cir a súa percepción persoal vai mi-
nando a falsa obxectividade dos fei-
tos; e sucede entón que o relatos e
abre a todas as posibilidades. Esa,
segundo Barthes, é a característica
do mito. Seica este filme é tamén
un filme sobre a construción do mi-
to. A do mito de Santos -mítico José
Sacristán-, a súa lenda de foraxido
e asasino a soldo. Gócena. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

En todos os seus filmes os prota-
gonistas emprenden unha viaxe.
É curioso porque non é premedita-
do,  decátaste  logo.  E  sempre  son
dous  personaxes,  un home e unha
muller, paradoxais,  así  como anta-
gónicos.  Todas  son  transnacionais.
Non penso moito nas miñas pelícu-
las,  pero  cando cho preguntan fá-
goo.  En  todas  hai  acentos.  A min
encántanme os actores con acento,
é algo do que fun dando conta.

Como xurdiu o uso da voz en off?
O cinema é sobre todo forma e  a
palabra no cine, que pode ser fala-
da ou escoitada en off, é algo moi
complexo. No filme está de moitas
maneiras: está a voz de Sacristán,
nun personaxe  fóra  de plano  e,  a
que máis sorprende, a que narra. É
moi complexa, nada arbitraria e vai
cambiando. Dubida do propio rela-
to, é algo moi cervantino. Confor-
me avanza a narración entramos no
territorio  das  voces  múltiples  e  o
mito, nun terreo da suposición que

me interesa moito, como no roman-
ce  de  cegos  ou  as  cancións  do
western.

Ata que punto reconstruíu a pelí-
cula na montaxe?
Ao ter a voz na montaxe é marabi-
lloso: cada palabra articulouse cun
novo plano. Foi como seguir rodan-
do.  Agora  máis  que  nunca  sentín
que non estaba a montar contra o
rodado  senón  que  o  proceso  da
montaxe foi seguir rodando. Segun-
do  onde  colocabas  unha  palabra
cambiaba o  sentido da película.  É
unha  película  moi  hipnótica,  pode
haber  certo  curtocircuíto  ao  prin-
cipio pero despois arrástrache.

Algo que o define é a disonancia:
a  cámara  nunca  segue  a  acción,
non acompaña os personaxes.
O espazo é moi importante. As pa-
norámicas  crean  un  pequeno  sus-
pense e contan o espazo. Ves unhas
cousas  mentres  esperas  que  acon-
tezan outras. Normalmente a pano-
rámica non se usou así, aínda que  a
fixo desde John Ford para ensinar
aos indios até Alain Tanner. Pero ese
tipo de disonancia eu úsoo en todo,
nos diálogos, nas miradas. É parte
do estilo, algo que non busquei, al-
go que se che adheriu.

Por que rodou en Arxentina?
Coñezo moi ben Arxentina e alí te-
ño familia. É un país que amo por-
que eu non podo rodar se non amo
un lugar. Por outra banda, cando fas
unha  road movie precisas esas dis-
tancias  tan  grandes,  esa  paisaxe
que cambia tanto. Tamén está o su-
rrealismo  de  Arxentina  que  é  un
país moi absurdo e estraño. 

Sen desvelala, por que elixiu esa
imaxe de “ser feliz”?
Porque a felicidade non é sofistica-
da, son as pequenas cousas. Téñoo
comprobado: a xente que ten car-
tos e que conseguiu todo adoita ser
infeliz.

É este filme o máis preto que se
ve capaz de estar da comedia?
Todos os meus filmes son comedias!
É unha comedia torta, disparatada,
no sentido de Kafka ou Beckett. En
Estados Unidos a xente ri moito.


