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Bacalaureat. Romanía,  2016. Cor, 128 min. Xénero: Drama |  Dirección e
guión:  Cristian Mungiu |  Produción:  Cristian Mungiu (Les Films du Fleuve,
Mobra Films, Romanian Film Board, Why Not Productions ) | Fotografía:  Tudor
Vladimir Panduru |  Montaxe:  Mircea Olteanu |  Intérpretes:  Adrian Titieni
(Romeo),  Maria-Victoria  Dragus  (Eliza),  Rares  Andrici  (Marius),  Lia  Bugnar
(Magda), Malina Manovici (Sandra), Vlad Ivanov (inspector xefe)
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Festival de Cannes 2016
Mellor Dirección (ex aequo)

SINOPSE

Romeo, un médico conservador que
ten unha apracible vida en Romanía,
ve un fatídico día como a súa estru-
tura vital se derruba cando a súa fi-
lla  Eliza é  violada.  A moza está  ás
portas de facer un exame do que de-
pende o seu prometedor futuro estu-
dando  nunha  prestixiosa  escola  en
Inglaterra. A partir de entón, fará to-
do  o  posible  para  garantir  que  iso
non perturbe o destino que elixiu pa-
ra a súa filla, tomando unha serie de
medidas  que  poñen  en  cuestión  os
valores  morais  que  inculcou  á  súa
familia durante anos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como comeza o proceso de escritu-
ra do guión e elaboración do filme?
Para min o primordial non é escribir
o guión, senón atopar de que falar.
Teño  que  centrarme  nun  tema  im-
portante non só para min, senón so-
bre todo para a sociedade. Iso non
significa que non teña que haber his-
toria e personaxes:  debe existir  un
relato no que se insiren reflexións de
interese. Neste caso partín de diver-
sos artigos que lin ao redor de tres
asuntos: a educación, o compromiso
e  a  corrupción.  Despois  pasei  uns
meses a preparar o libreto, e seguino
escribindo ata que empezamos a ro-
dar. De feito, confeso que mentres ía
filmando non tiña moi claro o final
axeitado, ao redor dos mozos,  pois
tiña que quedar claro que son distin-
tos dos que os preceden.

Unha constante no seu cinema é a
atmosfera asfixiante.
Procuro  que  os  meus  filmes  sexan
moi  diferentes entre eles  pero que
ao mesmo tempo compartan carac-
terísticas similares, e unha delas é a
atmosfera. Eu mesmo sufro esa an-
siedade ao rematar de rodar.  Gústa-
me tomar un tempo para reflexionar
sobre o que fixen e os erros que co-
metín. 

Os seus actores din que é un  di-
rector meticuloso, que pode rodar
40 tomas até quedar satisfeito.
Non é a cantidade, limítome a ro-
dar o tempo que faga falta até con-
seguir  os  resultados.  Adoito  rodar
escenas longas, de 5 ou 8 minutos,
e cómpre ser moi preciso. Hai que
controlar  o  ritmo  de  cada  escena
para  que  se  integre  no  conxunto.
Así  que  ensaio  moito  cos  actores,
pois precisan dominar os seus per-
sonaxes, ou aprender a ser domina-
dos por eles. Eu non lles dou o sig-
nificado da escena, son eles os que
teñen que pescudalo. Ao consegui-
lo,  o  resultado  ten  autenticidade.
Antes  de  dicirlles  nada,  colócome
nos seus zapatos. Eu mesmo inter-
preto todos os papeis. Digo os diá-
logos para asegurarme de que soan
auténticos, que non parezan artifi-
ciais.

Adoita  compor  os  seus  filmes  a
partir de planos longos ou secuen-
cia e cos personaxes enfrontados,
no  canto  de  separalos  en  planos
individuais. Que busca con iso?
Recorro  a  este  estilo  porque  con-
corda co meu punto de vista sobre
o cinema. A vida non ten interrup-
cións,  edición,  música...  polo  que
creo que é xusto facer un cine no
que permites ao espectador a liber-
dade de decidir que é o importante
de cada situación, como ocorre na
vida real. De aí a captación dunha
perspectiva única, para expor unha
distancia entre a situación e o es-
pectador. Deste xeito toda a emo-
ción  extráese  dos  actores.  É  moi
sinxelo usar violíns e facer chorar á
xente, pero hai que preguntarse se
é xusto facer iso.  Non digo que non
sexa unha opción, se cadra o é para
outra xente, pero é importante fa-
cer  o  cinema  que  encaixe  co  teu
punto de vista, e eu quero falar da
vida e manter a complexidade que
a caracteriza. Cando o cinema está
ben feito nese sentido, o especta-
dor pode descubrir, e entender me-
llor, aspectos da súa propia vida.

Por que diría que a sociedade ro-
manesa está tan corrompida?

O problema é que cando nun país se
instaura un novo réxime,  restos do
vello  permanecen.  Iso  os  españois
sábeno moi ben. Cando te afás a vi-
vir nunha ditadura é difícil que teñas
moito respecto pola lei. Porque du-
rante as ditaduras as leis son inxus-
tas e opresivas. Por tanto, se tes a
oportunidade de vulneralas, falo.

Pero as leis no seu país cambiaron .
Certo,  pero  o  sistema  democrático
en Romanía é novo e inexperto. Os
lexisladores crean leis que lles favo-
recen só  a  eles.  Houbo un político
que  tentou  sacar  adiante  unha  lei
contra os radares de velocidade por-
que é un condutor terrible que acu-
mula ducias de multas. Pero iso non
é  nada.  Bucarest  divídese  en  seis
distritos, cada un cun alcalde, e ho-
xe os alcaldes de catro distritos es-
tán no cárcere por suborno.

Ten  algunha  esperanza en que  as
cousas cambien?  
Supoño que si. O problema é que a
xente só busca salvar o propio pele-
llo.  As  solucións individuais  só pre-
tenden sortear as normas, non cam-
bialas. Fan falla solucións colectivas.
Cando  caeu  o  comunismo  no  meu
país eu tiña 21 anos, e os da miña
xeración fomos conscientes da nosa
responsabilidade  para  facer  que  a
nova  sociedade  funcionase.  Nunca
pensamos en fuxir. Eu estou rodeado
de pais que queren enviar aos fillos
a estudar fóra para que teñan unha
vida mellor. Pero se os mozos foxen,
o país nunca mellorará.

Nese  sentido,  para  que  diría  que
serven as súas películas? 
Non serven para nada, témome. Es-
pero que polo menos fagan que algu-
nhas persoas mediten sobre as súas
propias condutas. O problema é que
a xente que ía ao cinema, as clases
medias,  abandonaron  o  país.  Ade-
mais, en Romanía os cinemas foron
pechando  de  forma  dramática,  así
que en moitas partes do país a xente
non poderá ver o filme até dentro de
dous ou tres anos. Pero iso non sig-
nifica que teña que resignarme a fa-
cer comedias románticas, non si?
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