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SINOPSE

De día Ras é obreiro da construción,
e de noite pinta grafitis no seu ba-
rrio ao leste de Cali. Un día Ras per-
de o seu traballo por roubar botes de
pintura. Sen un peso para axudar á
súa nai, sae á procura de Eduardo,
outro  grafiteiro  estudante  de  belas
artes que vive uns días difíciles pola
desintegración  da  súa  familia  e  o
cancro  da súa avoa. Os mozos  irán
sen rumbo fixo pola cidade, e coma
dous fungos contaminarán a súa con-
torna de inmensa liberdade.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Os fungos pode verse coma un do-
cumental sobre Cali, a cidade onde
naceu e medrou.
Interésame o real. Pero partindo di-
so,  construín algo que non ten que
ser  realista.  Hai  unha  analoxía  cos
grafiteiros, que parten da realidade
para  pintar  algo  que  supera  ese
realismo e se mestura coa imaxina-
ción e o desexo. A película nace du-
nha investigación documental,  pero
só coma un primeiro apoio para pa-
sar a outra cousa; remite a algo que
existe, pero o resultado dista do rea-
lismo. É un filme de ficción que sen
ser realista todo o tempo, fálanos do
noso tempo. Espero que en 10 ou 15
anos, a xente o vexa e diga: “así era
Cali”. Interésame a mestura, a ambi-
güidade entre documental e ficción
onde a fronteira que os separa non
está  clara.  E  por  moi  manipulado
que estea todo, o resultado debe xe-
rar unha sensación que remita á vi-
da.  Paréceme máis interesante tra-
ballar  cunha  persoa  real  que  elixir
un actor ou un personaxe, procesar
as súas ideas e reescribilas para de-
volverllas.  Estimúlame moito  o  tra-
ballo coa xente e ese xogo entre ver-
dade e mentira.

Posto que os seus actores non son
profesionais, como os selecciona? 
O casting é un traballo de investiga-
ción e exploración que lle  confire
autenticidade á película. Estiven a
buscar aos actores durante un ano e
medio. A Calvin atopeino nun insti-
tuto, fixeime nel porque se parecía
a un amigo de cando era máis novo.
Contoume que vivía coa súa avoa,
que os seus pais eran punkis e que
pasaba  o  día  pintando  murais  na
rúa.  O  seu  pai  interprétao  o  meu
propio pai, e á súa avoa a irmá da
miña. Ras escoitaba a Bob Marley,
pintaba  e  emanaba  un  gran  caris-
ma; ía en monopatín e integrei ese
aspecto  no  filme.  Para  Dominique
buscaba unha moza de instituto pri-
vado, e tiven que percorrer varios
antes  de  atopala.  Era  fisicamente
tal  cal  imaxinaba eu o personaxe.
María deume máis traballo, porque
buscaba  unha  muller  do  Pacífico.
Atopeina nunha asociación de mu-
lleres obrigadas a abandonar a cos-
ta. A historia de María é moi dura.
Hai  unha  parte  documental  nesa
procura  que  me  gusta  moito,  ali-
méntome destes encontros. Iso é o
que fixen ao regresar da Cinéfonda-
tion de Cannes en París,  onde co-
mezara a escribir o guión. Nesa fase
o único que tiña eran estereotipos,
e  só  ao  volver  a  casa  e  atopar  a
esta xente puiden puír as ideas e os
personaxes, o guión en definitiva.

Por que escolleu o mundo do gra-
fiti? Está familiarizado con el ou é
unha ferramenta para filmar Cali? 
Non, nunca fixen grafiti, a idea era
facer unha película con xente que
se expresase por medio da arte, pe-
ro non quería a músicos ou cineas-
tas. Escollín a pintura porque sem-
pre me interesou, tiven envexa de
pintores e debuxantes que son quen
de  expresarse  de  forma  directa  e
inmediata. Un cineasta ten que es-
cribir, buscar diñeiro, producir... O
proceso  que  separa  a  idea  do  re-
sultado é enorme en comparación.
Isto permitíame tamén dialogar cos
diferentes espazos da miña cidade.

No filme hai un collage de imaxes
de todo tipo (televisión,  internet,

móbiles) que corresponden ao co-
llage que practican os grafiteiros. 
Toda esta cuestión das imaxes é moi
da nosa época. Estamos todo o tem-
po consumindo imaxes,  vivimos pe-
gados ás pantallas. De aí a idea de
incorporar o vídeo de Youtube, por-
que  iso  pasa  na  nosa  xeración.  Eu
estou nos 30; a xente de 20 anos ten
unha forma de aproximarse ao mun-
do diferente a través das pantallas.
Calvin e Ras, na vida real, pasan po-
lo menos un terzo do día en internet
mirando cousas e despois saen á rúa
e traen todas esas cousas do ciber-
espazo. Mesturar eses tipos de ima-
xes fáiseme moi fiel ao noso tempo.

A película dá outro punto de vista
sobre Colombia,  porque non trata
os  temas  habituais  do  cinema co-
lombiano  (guerrilla,  narcotráfico,
violencia, miseria...). 
A nós, obviamente, márcanos esa si-
tuación  complexa.  Pasarán  moitas
xeracións ata que podamos vivir nun
país realmente en paz. Temos unhas
fendas moi grandes e nin sequera os
meus netos van poder vivir nun país
tranquilo.  Pero  tamén  somos  parte
do mundo. O problema é que sempre
cremos  que  o  centro  do  mundo  é
Nova York ou París, pero o mundo es-
tá onde un estea. É preciso pensar o
concepto de globalización de forma
distinta. O problema é que en Goo-
gle cando buscas unha palabra  sem-
pre saen cen páxinas americanas. Se
a  globalización  funcionase  poderia-
mos entender mellor o que pasa no
mundo.  E  ao  seu  modo,  a  película
tenta pensar doutro xeito este mun-
do globalizado que é o noso. 

A película explora as relacións en-
tre a vida e a morte, e como pode
brotar a vida entre o caos.
A iso remite o título da película. Pa-
ra min os fungos son os seres vivos
que brotan entre a descomposición e
a podremia. Calvin e Ras seguen ca-
ra  a  adiante  e  non  deixan  que  os
problemas económicos, familiares ou
sentimentais os deteñan. Queren ex-
presarse e pintar, ese é o concepto
do filme. Pero non só eles son fun-
gos, todos os personaxes o son. Loi-
tan pola súa vida e obxectivos.
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