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O PAÍS DAS MARABILLAS

FICHA TÉCNICA

Le meraviglie. Italia,  2014.  Cor,  110  min.  Xénero:  Drama |  Dirección  e
guión: Alice  Rohrwacher  |  Produción: C  Cresto-Dina,  K  Baumgartner,  T
Soudani, M Weber (Tempesta, Rai Cinema) |  Fotografía: Hélène Louvart |
Montaxe: Marco Spoletini | Música: Piero Crucitti | Intérpretes: Maria Alex
Lungu  (Gelsomina),  Sam  Louwyk  (Wolfgang),  Alba  Rohrwacher  (Angelica),
Sabine Timoteo (Cocò), Luis Huilca (Martin), Monica Bellucci (Milly Catena)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2014
Gran Premio do Xurado
Festival de Sevilla 2014
Premio  Especial  do  Xurado,  Mellor
Actriz
Festival de Mar del Plata 2014
Mellor Guión

SINOPSE
a

Remata o verán nunha aldea en Um-
bría. Gelsomina vive cos seus pais e
as  súas  tres  irmás  pequenas  nunha
granxa  decadente,  onde  producen
mel. As mozas crecen á marxe da so-
ciedade,  pois  o seu pai  cre que se
achega o fin do mundo e prefire o
contacto coa natureza. Con todo, as
estritas regras que manteñen unida a
familia empezan a crebarse coa che-
gada de Martin, un delincuente en-
viado  por  un  programa  de  reinser-
ción, e a gravación dun concurso de
televisión na zona.

NOTAS DA DIRECTORA

Unha película case autobiográfica
A película desenvólvese na miña vila
e entre os meus paisanos: as abellas
son as criaturas que mellor coñezo.
Tamén sei  moito  de familias  multi-
culturais, non só porque a miña fa-
milia  é  italo-alemá,  senón  porque
hai moitas nesta rexión. Agás estes
elementos, nin a historia nin os per-
sonaxes  son  autobiográficos,  aínda
que definitivamente son  familiares.
Quería falar sobre o que significa ser
a filla primoxénita. De feito, a miña
irmá  Alba  serviume  de  inspiración,
pola percepción que tiña dela na no-
sa infancia. O País das Marabillas ta-
mén é unha fábula.
Ao mesmo tempo, creo que me abu-
rriría se traballase en algo totalmen-
te autobiográfico, xa que hai moitas
cousas que desexo descubrir sobre a
natureza  humana  máis  aló  do  meu
propio ser. Cando escribes un guión,
precisas  crear  personaxes  que  son
quen de vivir e cativar a túa imaxi-
nación  durante  anos.  É  mellor  que
estes personaxes sexan descoñecidos
para min, xa que desta forma nunca
me canso de ir coñecéndoos.

Sobre a produción
A rodaxe durou oito semanas, des-
pois de varios meses de pre-produ-
ción para explorar  as localizacións
axeitadas e elixir o elenco que dese
vida a todo. Traballamos con moito
entusiasmo e alegría e podo dicir de
corazón  que  esta  película  existe
grazas a un grupo incrible de per-
soas que abandonaron as súas cida-
des e mudáronse á miña zona illa-
da. Emprendemos o mesmo camiño
que a familia: atopamos unha casa;
puxémola  en orde;  labramos  unha
horta e trouxemos os animais. Na-
turalmente,  tardamos  meses  en
acadalo. Creo que pode apreciarse
a relación tan especial  que xurdiu
entre os actores e o equipo co lu-
gar. Na miña opinión, a experiencia
ten  a  súa  importancia.  Gústame
traballar cunha historia de ficción,
con  personaxes  que  non  existen,
pero que ao mesmo tempo ofrezan
relacións e sentimentos reais. 

A miña irmá Alba
Traballar con Alba (que interpreta á
nai) foi moi emocionante e necesa-
rio, porque é unha gran actriz e ta-
mén  unha  irmá  marabillosa.  Esta-
mos  moi  compenetradas,  así  que
non facía falla falar moito. E mes-
mo cando cada unha pensa de for-
ma diferente, a nosa intuición úne-
nos: marcounos o feito de ser mes-
tizas,  a  medio  camiño  entre  dous
mundos (alemán e italiano). 

Sam Louwyk como Wolfgang
Para o pai,  quería  un heroe bruto
pero  moi  humano;  alguén  perdido
nos seus ideais, polo que cando co-
mete erros e fai as cousas mal, cus-
ta  xulgalo.  Wolfgang  é  un  neno
grande; resultaba difícil  atopar un
actor que tivese a súa espontanei-
dade.  Non é  casualidade  que Sam
Louwyk  sexa  bailarín  profesional.
Usa o corpo como punto de partida
para investigar e, se o corpo sabe
onde ir, a cabeza ségueo. 

Monica Bellucci
Para  a  presentadora,  queriamos
unha icona da  beleza,  alguén que
dese a imaxe dunha Fada Madriña e
ao mesmo tempo de muller real. 

Monica Bellucci encarna o máxico e
o  carnal,  e  ten  un  extraordinario
sentido  do  humor  consigo  mesma,
unha calidade fundamental para un
actor. Monica deulle profundidade a
unha icona de dúas dimensións.  Os
extras que participaron nas escenas
do concurso sentíanse igual de emo-
cionados pola súa presenza que co-
mo debían sentirse por Milly Cate-
na,  creando  unha divertida  confu-
sión  entre realidade e ficción que
nin sequera nós distinguiamos.

As abellas
Durante unha tempada traballei na
produción de mel. Adoro as abellas,
e con todo, non resultou fácil con-
vencer ás aseguradoras de que nada
malo ía ocorrer na rodaxe. Insistín
en  usar  só  abellas  reais  no  filme,
sen recorrer a efectos visuais. Que-
ría capturar a sensación da materia
e  que  os  actores  traballasen  con
colmeas e enxames. A única forma
de conseguilo era con moita prepa-
ración. Lembro que os pais de Maria
Alexandra Lungu quedaron conten-
tos;  comentaron que se a película
non se materializaba, polo menos a
súa filla aprendería un oficio e po-
dería converterse en apicultora.

O doloroso cambio do rural
Hoxe en Italia fálase do campo só
para describir a destrución e a ruí-
na, ou para usalo como un escena-
rio romántico e inofensivo. Con to-
do, o que ocorre na paisaxe italiana
é un cambio moito máis profundo e
doloroso. A longa loita pola terra, o
conflito milenario entre terratenen-
tes e campesiños, queda na distan-
cia.  Os  campos  de  batalla  ficaron
baleiros e chegaron os mercenarios.
Primeiro  incendiaron o  que atopa-
ron ao seu paso. Despois, apoderá-
ronse das poucas zonas que seguían
intactas e transformáronas en par-
ques temáticos, museos ao aire li-
bre.  Vivir  na  Idade  Media  por  un
día: isto define a política territorial
rural dos últimos 20 anos. Por iso,
coa película tentei crear unha ima-
xe que sintetizase as contradicións
da miña rexión, entre a explotación
comercial e as dificultades ambien-
tais do illamento.

Luns 9: PASOLINI · Abel Ferrara | Sesión especial xoves 12: B [A película de Bárcenas] · David Ilundain 


