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SINOPSE

Unha terraza sobre A Habana, a vista
panorámica  da  posta  de  sol.  Cinco
amigos reúnense para celebrar o re-
greso de Amadeo despois de 16 anos
de exilio. Desde o crepúsculo até o
amencer, lembran os seus tempos de
mocidade, o grupo que formaban, a
fe  que tiñan no futuro,  e  tamén o
seu desencanto.

ENTREVISTA AO DIRECTOR 

Como xurdiu a idea de escribir con
Leonardo Padura?
Hai uns anos pedíronme que partici-
pase no filme colectivo Sete días na
Habana, no que Leonardo supervisa-
ba  os  guións.  Suxerinlle  facermos
unha curta baseada no personaxe do
seu libro A novela da miña vida, que
regresa á Habana despois de 18 anos
de exilio e volve ver os seus amigos
doutrora. Viaxei a Cuba para traba-
llarmos  xuntos.  Cada noite  escribía
varias páxinas e entregábamas pola
mañá. Falabamos nunha mestura de
español, francés e inglés; algo caó-
tico, pero eu lera as súas novelas e
entendiámonos.  Ao  cabo  dunha  se-
mana decatámonos de que os 15 mi-
nutos  dunha  curta  non  bastaban.
Pedinlle que suspendésemos momen-
taneamente o proxecto, e o rematar
Foxfire,  chameino e puxémonos ao
choio. Estivo 10 días en París e a pe-
lícula  empezou  a  tomar  corpo.  Re-
gresou  a  Cuba  e  escribiu  unha  pri-
meira versión, e seguimos traballan-
do a distancia.
O filme é un concentrado dos temas
que  tece  Padura  nas  súas  novelas,
que sempre fala dunha xeración per-
dida,  a  súa,  nacida a principios  da
revolución, que fixo estudos coa idea
de participar nunha utopía en cons-
trución e que logo se atopou coa caí-
da da URSS, o fin do apoio soviético
e a etapa de penuria do “período es-
pecial”  decretado  por  Castro  en
1992. Para moitos membros desa xe-
ración, o soño crebouse entón, can-
do xurdiu a dor ao comprender que
gran parte da súa vida non serviría
para nada.

Como construíu os personaxes?

Despois  das  primeiras  improvisa-
cións e ensaios, tiña a sensación de
atopar a Tania e Rafa, pero o resto
seguían a ser imprecisos. Interesá-
bame moito  Eddy,  o  dirixente  co-
rrupto;  cría que sería o personaxe
máis molesto do grupo, pero tamén
o  máis  entrañable.  Tamén  quería
que aparecese a diversidade de ra-
zas característica a Cuba; aínda que
os cubanos o negan, é unha socie-
dade atravesada por brechas econó-
micas, culturais e raciais.
Tras  definir  os  personaxes,  volvín
facer un casting 6 meses antes da
rodaxe. Retomamos a improvisación
e os actores debían ler a escena e
interpretala coas súas palabras, ba-
seándose na súa historia. Padura e
eu  tomabamos  notas,  o  que  nos
permitiu enriquecer os diálogos. 

Rodou en orde cronolóxica?
Ao principio da rodaxe, para supe-
rar os problemas de luz, gravamos
as  escenas  do  crepúsculo  durante
unha semana. En canto ás secuen-
cias nocturnas, seguimos a orde na-
rrativa. Era importante para os ac-
tores porque só había 17 días de ro-
daxe, e ao ter tan pouco tempo se-
ría difícil  atopar  a coherencia dos
personaxes. Dubido de que os acto-
res puidesen encarnar a escena fi-
nal con tanta forza se non seguisen
o percorrido emocional lineal. 

Esta é a súa película máis teatral:
predominio do diálogo, dramatur-
xia clásica, unidade no tempo e o
escenario. Impúxose ese dispositi-
vo desde o comezo? 
Era un requisito da curta, e decidín
conservalo na longametraxe. Padu-
ra non estaba de acordo, preferiría
que a película transcorrese en va-
rios días e distintos decorados. Eu
prefería evitar os flashbacks, esta-
ba convencido de que só poderían
contalo todo nun único escenario. 

Tamén é a máis directa, a emoción
asúmese claramente. 
Si,  adoito  ser  máis púdico,  aposto
polos subtextos, pero esta vez per-
mitinme rodar o pranto e o enfado.
A escritura de Padura e os actores
convidábame a facelo. Os franceses

do equipo foron testemuñas, con bá-
goas nos ollos, dos relatos dos cuba-
nos  sobre  o  mal  que o  pasaron no
“período especial”. Pero sempre os
contaban  co  humor  que  achega  a
forza e  que impide  calquera  senti-
mento de compaixón. Para min con-
verteuse  en primordial  mostrar  ese
humor, eses relatos, así como tamén
a incomodidade e os xestos dos que
adoitan ir acompañados. 

Mesmo co risco de ser pedagóxico? 
Era deliberado. Pouca xente coñece
realmente a historia cubana. Eu sa-
bía que existía un bloqueo e imaxi-
naba  as  consecuencias,  pero  máis
nada. Por iso quixen que as cousas
quedasen moi claras, o que nos obri-
gaba  a  que  os  diálogos  fosen  máis
explicativos que nunha conversa real
entre  cubanos.  Pero  esforzámonos
para que os dous niveis de lectura,
local e universal, coexistan e se nu-
tran mutuamente. 

A  teatralidade  vese  compensada
por certo naturalismo tanto na es-
crita como na posta en escena. 
Tentamos  perturbar  o  dispositivo.
Por exemplo, había que compensar a
duración dos monólogos cun idioma
trivial, o menos literario posible. Pa-
dura domina a arte de escribir o cu-
bano que se fala na rúa, sabe plas-
mar o ritmo dese idioma. 
Volvín rodar con dúas cámaras, como
fixen  para  A clase,  nun  intento  de
romper o marco limitador dun esce-
nario único concibido para estar to-
talmente ao servizo dos actores, pa-
ra deixarlles a maior marxe posible.
Permite que ocorran cousas, filmar á
vez plano e contraplano, facilitar su-
perposicións para que o diálogo es-
tea vivo e sexa real. 

En  que  medida  se  ve  reflectido
nesta historia cubana? 
Na necesidade do colectivo,  a nos-
talxia  dunha  época  en  que  estaba
máis inclinado a crer nun ideal. Ho-
xe  teño  a  impresión  de  renderme,
pero  todo  isto  paréceme  universal
abondo como para sentirme cómodo.
Cubanas ou non, as desilusións que
se  acumulan  co  tempo  poden  ser
unha preocupación común. 
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