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OS FENÓMENOS

FICHA TÉCNICA

Os fenómenos. España,  2014. Cor, 99 min. Xénero: Drama |  Dirección:  Al-
fonso Zarauza | Guión:  Alfonso Zarauza, Jaione Camborda | Produción: Fa-
rruco Castromán, Rubén Zarauza (Maruxiña, ZircoZine) | Fotografía:  Alberto
Díaz Bertitxi | Montaxe: Juan Carlos Arroyo | Música:  Piti Sanz, Anxo Graña |
Intérpretes:  Lola  Dueñas (Neneta),  Luis  Tosar  (Lobo),  Juan Carlos  Vellido
(Furón), Miguel de Lira (Balboa), Ledicia Sola (Nina), Xosé A Touriñán (Curtis)

PREMIOS
a

Premios Mestre Mateo 2015
Mellor  Película,  Dirección,  Guión  e
Actriz Secundaria

SINOPSE
a

Unha muller que vive desde hai tres
anos  nunha  furgoneta  aparcada  na
costa de Almería ve como a súa pa-
rella desaparece precisamente o día
en que ía empezar traballar. Recolli-
dos os bártulos, regresa co seu bebé
á súa vila natal, O Ferrol. Ao princi-
pio ten moitas dificultades para ato-
par traballo, pero acaba conseguindo
un posto de peón de albanel. Supe-
rada con coraxe a dureza do oficio,
pronto a súa cuadrilla empeza a des-
tacar entre as demais pola súa extra-
ordinaria capacidade de traballo.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que titular a película  Os fenó-
menos?
Parecíame moi irónico, unha cuadri-
lla  á  que  alcuman  “os  fenómenos”
pola  súa  capacidade  para  construír
rápido pero non ben. É un pouco o
que hai en España, o que se valora é
facer as cousas mal e rápido, e gañar
diñeiro pronto e de calquera forma.

Que tal foi traballar co elenco?
Co elenco foi moi ben todo. Foi unha
aposta  arriscada  pola  miña  banda
porque, á parte de Lola e Luis que
eran as caras visibles, os produtores
querían actores famosos para a cua-
drilla, e eu prefería apostar por ac-
tores galegos pouco coñecidos na Pe-
nínsula. Parecíanme máis auténticos.

Como preparou o personaxe de Ne-
neta con Lola Dueñas?
Cando lle enviei o guión, ela namo-
rou de Neneta, falamos moitísimo de
que tiña que ser  un personaxe moi
crible, que non debía estar maquilla-
da,  tiña  que  ser  unha  muller  ruda
que se desenvolve nun mundo de ho-
mes como é o das obras. Lola nisto
foi  moi  xenerosa  e  en  ningún  mo-
mento puxo reparos en saír fea.

Por que rodar en Galicia e por que
esa fotografía lúgubre e fría?
Decidín basearme en Galicia porque
son galego, coñecía casos concretos.

Cando conto as miñas historias gús-
tame partir dunha proximidade, do
real. A co-guionista Jaione Cambor-
da e máis eu estivemos a seguir a
unha cuadrilla de catro irmáns que
se chamaban Ur nas súas situacións
e  vicisitudes,  e  moitas  das  cousas
que suceden na película  son  com-
pletamente reais,  así  como tamén
fixemos  unha  amálgama  de  feitos
que  coñeciamos  por  outra  xente.
Tentei  desligarme  de  lugares  co-
múns  e  tópicos  para  atoparme  co
orixinal e xenuíno.
En  canto  á  fotografía,  a  min  per-
soalmente gústame moito a fotogra-
fía de tons  fríos.  Normalmente en
Galicia ródase con cores cálidas, al-
go  que  non  chego  a  comprender,
pois non é o típico do norte de Es-
paña.  Quería desenvolver unha fo-
tografía próxima a un cadro de Tur-
ner, ceos treboentos, tristes, pero á
vez  moi  fermosos  esteticamente.
Tampouco  quería  actores  guapos,
todo tiña que ser moi próximo.

O filme pon de manifesto a crise
da burbulla inmobiliaria, pero ta-
mén  quixo  ser  crítico  coa  forma
peculiar dos españois de facer as
cousas, como os contratos de pro-
ba, o cobro en B, o conformismo.
A película ten un nexo común. Men-
tres  contabamos a  historia  queria-
mos concentrar simbolicamente en
Neneta o que é España, represen-
tando a superación de dificultades,
a chegada dun benestar. E como o
propio país pica o anzol do xogo da
corrupción e o consumismo, e can-
do ten que tomar a  decisión máis
importante  da  súa  vida  non  pode
porque a crise xa a toma por ela.
Ademais  tamén  quería  dar  peque-
nos  trazos  e  pequenas  achegas  a
través doutros personaxes que pro-
tagonizaron un momento complica-
do  no  noso  país,  desde  o  obreiro
alienado que se xubila e non sabe
que facer porque estivo toda a súa
vida traballando e mesmo alcoholi-
zándose,  ata  o  obreiro  novo  que
deixa de estudar aos 14 anos e can-
do estalla a burbulla queda sen tra-
ballo e sen formación, pois o único
que fixo é ser albanel. Son peque-
nas capas que fan máis complexa a
historia  e amosan  a España das co-

rruptelas,  un  país  onde  todo  era
posible ata que estoupou.

A observación da forma de ser da
nai conservadora de Neneta explí-
canos moitas cousas sobre a situa-
ción na que se atopa ela.
A min non me interesaba explicalo
todo, senón máis ben suxerir cousas,
conflitos que están aí latentes pero
non explicitalos. O caso da nai é co-
mo unha punta dun iceberg a través
da cal  se  poden ver  unha chea de
cousas, porque hai moito mergullado
debaixo da auga,  talvez a orixe da
súa fuxida cara ao sur e a súa volta.

Espera  unha  crítica  por  parte  de
certos sectores?
Talvez, pero é unha película honesta
que había que facer porque era ne-
cesaria.  Os produtores querían dul-
cificar o final para que gustase máis
ao público, pero non me parecía ho-
nesto.  Non  quería  indicar  que  non
hai futuro en España, senón que te-
mos que espertar dese letargo para
reaccionar e cambiar as cousas.

Por que para un drama destas di-
mensións  optou  por  un  ton  máis
humorístico?
Quixen darlle un xiro á película para
reducir esa carga dramática tan po-
tente. O humor serve para chegar a
lugares onde non se pode chegar co
drama, é moito máis irónico e incisi-
vo; se está ben utilizado converte a
crítica en algo máis sutil e elegante.
Por exemplo, como Josué inviste to-
do en ter un piso e deixa a metade
do seu soldo durante 40 anos de hi-
poteca para que ao final estea mal
construído e oias ao veciño ir ao ba-
ño e ninguén se faga responsable.

No filme maniféstase  tamén unha
crítica sobre os prexuízos culturais
e de xénero. Por que quixeron in-
cluír esa denuncia na película?
Parecíame interesante mostrar unha
muller que entra traballar nun mun-
do de homes, a linguaxe sutil do ma-
chismo,  o  rexeitamento  aos  inmi-
grantes... En Madrid existía ese cla-
sismo e agora volvemos ser un país
de  emigrantes.  Cando  te  cres  rico
non podes permitirche o luxo de es-
quecer  de  onde  vés  e  tes  que  ser
máis xeneroso.


