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Nadir, Abdel e Zakaria son tres ami-
gos  que  poñen  rumbo  a  Marrocos 
desde Holanda para cumprir cun fa-
vor  aparentemente  sinxelo:  entre-
gar o taxi do pai de Nadir ao home 
que o mercou. Durante o camiño vi-
virán  situacións  inesperadas  e  en-
contros  con persoas  que marcarán 
as súas decisións. 

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Dado o modesto orzamento, tive-
ron que involucrarse persoalmen-
te en todos os aspectos para sacar 
adiante Rabat. Cales foron os pros 
e os contras?
Victor: A principal desvantaxe é que 
tes  que  traballar  soamente  nese 
único proxecto ata que o acabes. A 
vantaxe  é  que  se  che  interesa  o 
proxecto,  podes estar  moi  absorto 
nel, algo que botei en falta os últi-
mos anos. Jim e eu xa fixéramos va-
rios  proxectos  xuntos  antes,  e  foi 
un alivio poder colaborar neste fil-
me durante un período máis longo. 

Vostedes xa dirixiran xuntos varios 
videoclips  e  curtas.  Unha  longa-
metraxe era o paso seguinte  lóxi-
co na súa carreira conxunta? 
Jim: Si, cos videoclips gañamos un 
montón de experiencia. Por separa-
do somos bos,  pero  xuntos acaba-
mos facendo cousas mellores. Sem-
pre é perigoso traballar co teu me-
llor amigo, porque corres o risco de 
perder a amizade en medio do pro-
xecto,  pero  somos  conscientes  de 
nós mesmos e do outro.

Rabat é no fondo un filme sobre a 
amizade, pero podería terse feito 
con tres loiros de protagonistas?
Jim:  A conexión  entre  Holanda  e 
Marrocos  é  unha parte  importante 
da historia, pero polo demais pode-
rían ter sido tres holandeses loiros 
os que fosen levar un coche ao sur 
de España. Teríase perdido unha se-

rie  de  matices,  pero  funcionaría 
igual.  Pero  gústanos  traballar  cos 
nosos colegas, e tiñamos a tres ma-
grebíes  á  nosa  disposición.  De ter 
sido  os  nosos  colegas  tres  antilla-
nos, a saber onde acabariamos. 

Rabat é algún tipo de manifesto?
Jim: Coido que si. É un filme que a 
min mesmo gustaríame ver, e xa era 
hora  de que se fixese unha película 
así. Nos Países Baixos sempre imos 
anos por detrás do resto do mundo. 
En  Alemaña,  Francia  e  Inglaterra 
fanse películas moi interesantes so-
bre a nova Europa que eu non vira 
aquí.  Espero que a  industria  cine-
matográfica holandesa se centre en 
Europa nos  próximos anos,  porque 
iso é o futuro.
Victor: O nivel de ambición é tamén 
un manifesto. Non: temos pouco di-
ñeiro, polo que imos facer unha pe-
lícula  que  se  desenvolva  nun  hos-
pital  de  Almere.  Tamén  tiñamos 
moitas ganas de traballar con acto-
res  que  coñeciamos  de  filmes  es-
tranxeiros  como  Slimane  Dazi  e 
Mohamed  Majd.  Escribimos  os  pa-
peis con eles en  mente.
Jim: O holandés podería parecer un 
obstáculo para saír fóra, pero mire 
o éxito das películas danesas!  E o 
cine francés chega a todos os cines. 
A cuestión é abrazar temas que se-
xan  tamén  interesantes  para  os 
que non viven aquí. Europa está a 
cambiar, iso non pode negarse. 

Rabat funciona  moi  ben  como 
road movie.
O xénero axudounos a deseñar unha 
estrutura,  deunos  a  oportunidade 
de  equilibrar  o  desenvolvemento 
dos  personaxes  coa  acción.  Unha 
escena como a de Nadir e o vello no 
barco entre Alxeciras e Tánxer é un 
exemplo, porque aporta a perspec-
tiva da xeración dos  pais  dos mo-
zos. Nunha película clásica tería si-
do máis difícil de ensinar. Aí  Rabat 
convértese  nunha  road  movie  real 
na que o destino é a meta.
a

Como foi botar cinco semanas na 
estrada?
Victor: Foi  unha  festa. Foi  o  máis

duro que fixen na miña vida, pero 
tamén o máis fermoso. O máis es-
pecial que che pode pasar é traba-
llar nun proxecto no que cres cun 
grupo de colegas e amigos. Normal-
mente  non  me  chega  con  durmir 
tres  horas  pola  noite,  pero  nesta 
rodaxe era abondo, todo o mundo 
estaba cheo de enerxía.  Creo que 
iso nótase na pantalla. 
Jim:  Non,  non!  Só  se  nota  cando 
non funciona. Só te decatas cando 
as cousas non saen ben, o que non 
foi o caso.
Victor: O que quero dicir é que todo 
o que pasou na rodaxe acabou con-
tribuíndo ao resultado final  do fil-
me. Os actores e o equipo chega-
mos a sentir de verdade moitas das 
emocións que escribimos no guión. 

A música xoga un papel importan-
te en varias escenas.
Victor: Para algunhas escenas tiña-
mos a música en mente. Na monta-
xe intentamos transmitir a atmosfe-
ra na que xa traballamos na rodaxe. 
A única vez que usamos unha estéti-
ca de videoclip é na que chegan a 
Marrocos.  Pedímoslles  aos  actores 
un tema axeitado en árabe, que foi 
o  "Trygue Lycée" de Khaled, que xa 
sonara ao rodar no coche.
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Como foi  dirixir a actores árabes 
en Marrocos? 
Victor: O máis complicado é que te-
ñen un estilo actoral  moi distinto. 
Se non tes coidado, as escenas po-
den quedar moi teatreiras ou caba-
reteiras. Foi un desafío constante.

Quedaron contentos co resultado?
Victor: O simple feito de chegar a 
concluilo xa é unha satisfacción.
Jim: Se non, mellor ter quedado na 
casa  e  evitado  os  problemas  e  os 
cartos  prestados.  En  xuño,  o  pro-
dutor nos puxera unha data defini-
tiva para sacalo todo adiante. Para 
telo feito todo en dous, tres meses, 
estamos moi contentos.
Victor:  Ter  unha  boa  produción  o 
cambia  todo.  Cando  fas  as  cousas 
sen cartos, sempre é un risco saber 
se  van  saír  ben.  Pero  afortunada-
mente todo se acaba arranxando. 
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