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Gummi e Kiddi son veciños e irmáns 
nun solitario val islandés, dedicados 
ao coidado das súas ovellas, premia-
das a cotío como as mellores do país 
pola  súa  antiga  liñaxe.  Porén,  non 
se falan desde hai décadas. Tras un 
concurso descobren que unha enfer-
midade infecta unha das ovellas de 
Kiddi, polo que as autoridades veran-
se obrigadas a sacrificar todo o gan-
do da zona. Pero Gummi e Kiddi non 
se renden, aínda que teñan que dei-
xar de lado vellas disputas.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a historia deste filme?
Rams está baseada en gran parte nas 
miñas experiencias na contorna rural 
islandesa. Os meus pais criáronse no 
campo e ata que cumprín os 17, to-
dos os veráns ía alí vivir e traballar 
nas vacacións. Coñezo ben a paixón 
que ten esa xente respecto das ove-
llas. Son como a símbolo da rexión, 
de feito os primeiros habitantes de 
Islandia  chegaron  xunto  a  elas.  A 
trama  vén  dunha  historia  real  que 
me contou o meu pai, que traballaba 
no Ministerio de Agricultura. Un dos 
momentos  máis  duros  aos  que  tivo 
que enfrontarse  foi cando tivo que 
decidir se sacrificar ou non a rabaños 
completos por mor dunha crise por 
enfermidade. 

Custa aceptar  que Gummi e Kiddi 
non se falen desde hai 40 anos...
Os  conflitos  entre  veciños  son  moi 
comúns  na  Islandia  rural.  Persoal-
mente  coñezo  exemplos  de  xente 
que vivindo á beira, discutiron e non 
se  falaron  en  décadas,  mesmo  es-
quecendo o motivo que lles levou a 
ser inimigos. As razóns polas que dis-
cuten adoitan ser a terra ou por her-
danzas. É unha situación tráxica vivir 

nun lugar deserto e non poder falar 
co  teu veciño,  pero  á  mesma vez 
resúltame  un  bo  escenario  para 
unha traxicomedia. 

Rams  empeza  con  certo  humor 
pero aos poucos vaise recrudecen-
do. Como equilibrou o ton?
Rams pode considerarse unha pelí-
cula moi escandinava, por ese cóc-
tel que ten de drama e humor ne-
gro. Boa parte do humor do filme é 
moi natural. Non quería que a mi-
ña película fose demasiado pesada 
ou escura, así que traballei para lo-
grar  ese  equilibrio.  Quería  contar 
unha historia humana universal. 

Como foi o traballo cos seus dous 
protagonistas?
Quería actores coñecidos e Sigurður 
e  Theodór  están  entre  os  actores 
máis respectados de Islandia.  Para 
que os personaxes fosen cribles, pu-
xen unha gran énfase en que enten-
desen a forma de pensar dun gran-
xeiro,  así  que empezaron a inves-
tigar sobre as granxas de ovellas e a 
experimentar ese tipo de vida in si-
tu. Tamén producín unha back story 
moi detallada deles para que a es-
tudasen  e  puidesen  integrala  nos 
seus  roles.  Como  os  diálogos  son 
bastante limitados, era preciso que 
os  actores  nos  desen  interpreta-
cións moi físicas e intuitivas.

Foi difícil traballar coas ovellas?
Seleccionamos as ovellas con moito 
coidado,  fixemos  un  casting  con 
moitas  ovellas  de  diferentes  gran-
xas. Algunhas asustábanse e fuxían, 
pero as que finalmente usamos es-
taban bastante acougadas,  e a ra-
zón diso  é  que os  seus  granxeiros 
lles falan. Tiñan que lucir bonitas, 
cunha boa la. 
Estiven  acompañado  en  todo  mo-
mento  dun  granxeiro  profesional 
que me aconsellaba e coidaba das 
ovellas. A rodaxe con elas non to-
mou demasiado tempo para o que 
pretendiamos facer. Usamos algúns 
trucos; ás veces, o granxeiro gatea-
ba coas ovellas e elas seguíano. Só 
foi difícil cando tratamos de meter 
200 ovellas na casa; como era ve-
rán, querían estar fóra. Tardamos 2

horas en volver reunilas.  Pero fixe-
ron un bo traballo, creo que non ti-
ven problemas rodando con animais. 

No cinema escandinavo as paisaxes 
son moi importantes, case protago-
nistas.  Debe  ser  difícil  rodar  en 
condicións así.
Si,  a localización na que filmamos, 
Bárðardalur  é un val  con moitísima 
neve e que adoita quedar illado du-
rante semanas. A película foi rodada 
en verán e inverno, e a rodaxe de in-
verno  foi  moi  difícil.  Pero  tivemos 
moita sorte e collemos unha tormen-
ta no momento exacto para rodar a 
última escena da película. Despois, a 
parte  cando está  escuro  e  ves  moi 
pouco,  fixémolo  cunha maquina de 
vento e efectos de post-produción. 

Como cre que está a reaccionar o 
público respecto da relación entre 
humanos e ovellas?
En  realidade,  é  un  dos  elementos 
máis  importantes  da  película.  Nun 
principio tentei dirixirme a xente de 
cidade que non sabía nada das gran-
xas e facerlles entender esta cone-
xión coas ovellas. Ao comezo os es-
pectadores  poden  estar  descoloca-
dos  e  non  preocuparlles  o  que  su-
cede  coas  ovellas,  pero  espero  e 
creo que,  tras  vela,  comprendan a 
necesidade da xente do lugar por vi-
vir alí e coidar destes animais.

En España considérase o cinema is-
landés como algo bastante exótico. 
Como se atopa a industria cinema-
tográfica islandesa actualmente? É 
fácil desenvolver un filme alí?
É un país pequeno, duns 320.000 ha-
bitantes.  Somos xente moi  próxima 
uns aos outros e á nosa familia. De 
feito,  Rúnar Rúnarsson [director  de 
Sparrows,  gañadora  da  Cuncha  de 
Ouro no Festival de San Sebastián] e 
eu fomos xuntos ao instituto.  A in-
dustria tamén é pequena, non temos 
demasiado diñeiro para facer pelícu-
las. De feito, só se fan 4 ou 5 filmes 
ao ano. Pero hai moito talento, é un 
país pequeno pero efectivo. Como os 
invernos son moi escuros e fríos, os 
islandeses  consumimos moita  cultu-
ra:  lemos  moitos  libros,  e  a  xente 
vai ao teatro ou a concertos.
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