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SINOPSE

No  transcurso  dun  día,  Inés, 
Antonia,  Marian  e  Mónica,  catro 
mulleres   moi  diferentes,  deberán 
tomar  importantes  decisións  que 
poden  cambiar  as  súas  vidas  para 
sempre.  Decidirá  Inés  seguir 
adiante co seu embarazo en contra 
de todos?  Entenderá Marian que a 
relación  co  seu  marido  está 
acabada e actuará en consecuencia? 
Que  fará  Antonia  cando  o 
verdadeiro  amor  da  súa  vida  lle 
pida  unha  segunda  oportunidade, 
agora que está casada e con fillos? 
Que  ocorrerá  coa  impotencia  e  o 
desexo  de  vinganza  de  Mónica 
cando a súa familia se desmorone?

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Como nace Plans para mañá?
A orixe do guión está na atracción 
que  me produce  a  xente  que  ten 
unha  vida  feita  e  atrévese  a 
cambiala.  A  película  naceu  como 
unha  historia  protagonizada  por 
mulleres entre os 40 anos e os 50 e 
tantos,  con  vidas  xa  consolidadas. 
Apetecíame  polas  a  todas  nesa 
situación.  A  min  eses  momentos 
extraordinarios  na vida que poñen 
en xogo os nosos medos e ás veces 
a  nosa  valentía,  que  na  película 
transcorren en 24 horas, parécenme 
moi interesantes.

Hai quen di que é un filme máis 
sobre as parellas que as mulleres.

A relación de parella é un elemento 
importante  en  todas  as  historias, 
pero son as mulleres as que toman 
decisións  que  afectan  non  só  ás 
súas  parellas  senón  a  outros 
ámbitos  fundamentais  das  súas 
vidas: o futuro profesional no caso 
de  Inés  co  seu  embarazo,  ou  a 
relación cos fillos no de Antonia.

Como saen parados os homes? 
A miña intención foi amosar un tipo 
distinto de home en cada historia. 
Por  exemplo,  a  xefa  de  Marian, 
unha  muller,  non  é  nada 
comprensiva cos seus problemas de 
parella,  mentres  que  o  seu 
compañeiro, que é un home, si que 
lle ofrece axuda.

Escribiu  o  guión  pensando  xa 
nestas actrices? Resultoulle difícil 
reunir ese reparto?
Cando  escribín  o  guión  estaba  a 
pensar  en  personaxes,  non  en 
actores. Unha vez que empecei co 
cásting, esas tres actrices eran para 
min a mellor opción. Non traballara 
antes con ningunha delas e crin que 
sería complicado contar con Carme 
Elías,  que  viña  de  gañar  o  Goya 
cando  llo  propuxen,  ou  con  Goya 
Toledo, pero o esencial polo que se 
implicaron no proxecto tanto como 
o fixeron é que lles gustaron os seus 
personaxes e, sobre todo, o guión. 
Traballar con elas foi un gusto.

Por que esa estrutura narrativa de 
tramas cruzadas?
Aínda  que  son  tres  historias,  sen 
contar a dos adolescentes,  vexo o 
conxunto  como  un  retrato  de 
distintas etapas na vida da muller e 
da súa relación cos fillos. 

Desde cuestionarse se os tes ou non 
até mesmo pensar en abandonalos, 
pasando pola  historia  de  Marian  e 
Mónica, cunha relación invertida, a 
nai parece a filla e esta a nai.

E todas conflúen ao final.
Si, nos adolescentes, que recollen o 
vivido  polas  súas  nais.  Se  as 
decisións das mulleres das historias 
máis adultas poden cambiar as súas 
vidas,  a  dos  mozos  vai  supoñer  o 
seu paso á madurez.

Por que esa cámara tan inquieta?
Optei por unha cámara en man, moi 
próxima  aos  personaxes,  que  se 
inmisce  nas  súas  emocións,  para 
aumentar  a  sensación  de  realismo 
do  filme.  Cada  historia  ten  unha 
forma  de  ser  contada,  e  eu  esta 
víaa así.

Con que sabor de boca vai saír a 
xente do cinema?
Gustaríame que o espectador saíse 
con dúas sensacións, que son as que 
eu  quixen  traballar  na  película. 
Unha,  que  vexan  a  realidade, 
ofrecerlles unha especie de espello 
no  que  poidan  ver  o  que  pasa. 
Doutra banda, coa sensación de que 
es  ti  quen  elixe.  Ti  decides  se  te 
queres  quedar  co  que  tes  ou  se 
queres cambiar, se te conformas ou 
se corres riscos. Sempre está na túa 
man, a vida faicho chegar.

E DENTRO DE DÚAS SEMANAS:
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