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SINOPSE
a

Un grupo de amigos ten o costume 
de reunirse durante as vacacións de 
verán. Este ano deciden non romper 
a  tradición mesmo cando un deles 
sufriu un accidente en París uns días 
antes.  Xa  na  praia,  as  súas 
contradicións  afloran  e  veranse 
obrigados  a  convivir  con  esas 
pequenas mentiras sen importancia 
que  se  din  cada  día,  poñendo  a 
proba a súa amizade.

NOTAS DO DIRECTOR

Unha emoción especial
É moi raro, porque non sentira nada 
así antes como director. Dirixín dúas 
curtas e tres longametraxes, e iso é 
pouco e á  vez  abondo para  poder 
dicir que o que vivín con este filme 
foi moi especial para min.
Digamos  que  atravesei  un  período 
crucial,  iso  é  evidente.  Despois  de 
Non  llo  digas  a  ninguén,  superei 
varios  obstáculos,  consecuencia  do 
paso dos anos. Aos 35 non te expós 
ás  mesmas preguntas  que aos  20, 
xa  levaches  algúns  paus...  Decidín 
facer  un  traballo  de  análise.  Un 
traballo bastante importante; moito 
máis interesante do que imaxinara, 
xa  que  me  levou  a  escribir  este 
guión en menos de cinco meses. Por 
iso esta película éme tan especial.
Non  podo  admitir  ter  feito  unha 
película  tan  persoal  sen  recoñecer 
publicamente  que  pasei  por  iso. 
Grazas ao traballo de introspección 
comprendín moitas  cousas  que me 
permitiron volver centrarme no que 
verdadeiramente quería; e descubrín 
quen son os amigos aos que amo de 
verdade.  Empecei  a  pór  orde  na 
miña vida e o filme tomou forma.
Durante o verán de 2008, empecei a 
escribir  mentres  traballaba  noutro 
guión  que  non  gardaba  relación 
algunha coa miña axitación interior.

Mentres compartía casa durante uns 
días  cunha  amiga,  empecei  a 
contarlle moitas cousas que se me 
ocorreron,  soltas;  sobre  todo  as 
ganas que tiña dende había tempo 
de facer unha “película de amigos”. 
Segundo llo contaba, decateime de 
que,  de  feito,  a  película  estaba  a 
piques de nacer. E, durante os cinco 
días  seguintes,  pedinlle  en  certo 
xeito que fose algo así como a miña 
parteira.  Ela  escoitábame,  facíame 
preguntas, dábame a súa opinión, e 
eu  tomaba  notas.  Débolle  moito, 
porque grazas a iso de seguido tiven 
a estrutura do filme. Escribín moitas 
escenas durante a rodaxe de O caso 
Farewell,  moi  rápido,  sempre  que 
tiña  un  intre  entre  tomas.  Nunca 
antes me fora tan sinxelo escribir.
a

Personaxes autobiográficos
Hai  un  pouco  de  min  en  cada 
personaxe.  Moitas  das  cousas  que 
se  din  no  filme  forman  parte  da 
miña vida. Aínda que, claro, todo iso 
reformulouse:  está  dramatizado, 
integrado  nun  traballo  clásico  de 
ficción. Aínda así, escribir  Pequenas 
mentiras  sen  importancia foi 
doloroso, debido precisamente a ese 
lado  persoal  do  que  falaba  e  aos 
sentimentos que me levou a revivir.
O  meu  obxectivo  era  facer  unha 
película  transxeracional.  Mesmo  os 
personaxes  dos  nenos  escribinos 
apoiándome nos meus sentimentos, 
de cando tiña entre cinco e dez anos 
e vivía rodeado de persoas maiores. 
Hai  moito  de  min nos  personaxes. 
Creo que por iso é fácil identificarse 
con eles.  Sempre hai  que pór algo 
dun mesmo nunha historia. O que é 
verdadeiro e emotivo para un, pode 
selo para outros... En calquera caso 
será verdadeiro, porque é persoal.
a
ENTREVISTA AO DIRECTOR

Seica é tan difícil relacionarse?

Non todas as relacións humanas son 
tan complicadas, pero moitas veces 
nas relacións persoais hai egoísmo: 
as persoas menten para non feriren 
aos  demais  ou  non  ferirse  a  si 
mesmas.  Non  sempre  é  así,  pero 
quería  amosar  como  as  pequenas 
mentiras  poden  ser  a  orixe  de 
grandes  problemas.  Hai  que  dicilo 
todo, buscando a forma correcta e o 
momento oportuno.
a

Co filme puido pechar feridas? 
Totalmente. Cando rematei o filme, 
chorei, e nunca o fixera antes. Veño 
dunha familia onde non me deixaron 
chorar de neno. A película serviume 
para  estar  en contacto  coas miñas 
emocións. Agora choro. 
a

Retrata  sen  reparos  a  algúns 
personaxes masculinos...
É certo e é intencionado. Penso que 
na sociedade actual (e máis desde a 
incorporación  da  muller  ao  mundo 
laboral) os homes son máis fráxiles, 
máis  infantís.  Aínda  que  non  o 
pareza  externamente,  case  sempre 
é  a  muller  a  que  leva  as  rendas 
nunha relación.
a

É moi crítico coa modernidade.
Quería  denunciar  a  présa  actual. 
Vivimos a cen por hora,  e hai  que 
frear.  Estamos  inmersos  nunha 
sociedade do zapping que non nos 
deixa tempo para dixerir os sucesos 
nin para cultivar as relacións. Quería 
amosar que os cartos e o éxito non 
son importantes. Hai que mirar máis 
aló dun mesmo e pasar máis tempo 
cos seres queridos.
a

Actúa,  escribe,  dirixe.  Cal  é  o 
seu traballo preferido?
Gústame todo, con cada faceta gozo 
e  aprendo.  É  un  luxo  poder  pórse 
diante e detrás da cámara. Por outra 
banda,  como actor  traballas  dunha 
maneira máis física e como director 
dunha forma máis psicolóxica.
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