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SINOPSE
a

Calvin  Weir-Fields  fora  un  neno 
prodixio  cuxa  primeira  novela 
tivera  un  gran  éxito,  pero  desde 
entón sofre un sistemático bloqueo 
creativo  agravado  pola  súa 
deprimente  vida  amorosa.  Por  fin 
consegue  crear  un  personaxe 
feminino,  Ruby  Sparks,  que  acaba 
materializándose  e  compartindo  a 
vida con el. 

ENTREVISTA CON ZOE KAZAN

Que  lle  inspirou  a  escribir  esta 
historia tan peculiar?
Son unha friki da mitoloxía grega e 
sempre  me  fascinou  o  mito  de 
Pigmalión, iso é o que me inspirou a 
escribir esta película. Un día estaba 
a  pensar  niso  e  cando  espertei  á 
mañá  seguinte,  Calvin  e  Ruby 
atopábanse  na  miña  cabeza  e 
empezaron  a  falarme.  Así  que 
empecei  a escribir  o  que eles  me 
dicían e de aí vén toda a historia.

Escribiu o guión do filme e actúa 
nel como protagonista. Houbo algo 
que lle custase demasiado facer?
Era,  en  esencia,  un  único  e  gran 
impulso creativo. Tentei ter a maior 
parte do guión escrito antes de que 
empezásemos  a  filmar  a  película 
para  que  non  tivese  que  estar  a 
cambiar o meu papel todo o tempo. 
Con  todo,  durante  moitos  anos 
estiven  escribindo  durante  o  día 
mentres  actuaba  pola  noite  en 
obras de teatro, polo que me sinto 
bastante cómoda cambiando o meu 
cerebro dun lado a outro.

Como foi o papel de Ruby? Existe 
algunha similitude entre vostede e 
o personaxe?
Somos  bastante  diferentes.  Non 
pensei  facer  o  papel  de  Ruby  ata 
que  quedaba  moi  pouco  para  a 
produción da película. Ruby é moito 
máis franca que eu; eu non son tan 
directa.  Son moi ambiciosa e creo 
que  iso  é  algo  que  pode  resultar 
pouco  atractivo,  por  iso  trato  de 
escondelo.  En troques,  Ruby non é 

coqueta, non trata de impresionar a 
ninguén. Sabe o que é importante 
na  vida  e  nunca  se  esconde. 
Gústanme esas calidades súas.

Sempre  pensou  en  Paul  Dano  [o 
seu mozo] para o papel principal? 
Como foi traballar con el?
Cando  escribo,  adoito  ensinarllo  a 
Paul.  El  leu  as  cinco  primeiras 
páxinas  do  guión  e  díxome:  “ah, 
isto escríbelo por nós?”. Non se me 
pasara pola cabeza, pero describira 
a Calvin como unha persoa delgada 
e  alta  con  lentes;  obviamente 
estaba a describilo. Así que escribín 
o  resto  da  historia  pensando  que 
quería que Paul fixese de Calvin.
De  feito,  coñecémonos  actuando 
xuntos nunha obra de teatro. É moi 
fácil  traballar con Paul, é un gran 
tío e un actor excepcional; pero foi 
complicado  nalgúns  momentos. 
Estivemos  indo  e  volvendo  xuntos 
do  traballo,  pasando  14  horas  ao 
día  xuntos;  todo  se  centraba  na 
película.  É  unha  situación  na  que 
hai algo que é máis importante que 
a  túa  relación;  discutíamos  por 
cousas polas que non discutiriamos 
na vida real como o tipo de música 
que queriamos escoitar no coche.
a

Que tal Jonathan Dayton e Valerie 
Faris como directores da película?
Atopábame no día tres do guión e 
Paul  suxeriume  a  Jonathan  e 
Valerie. Tiña amizade con eles por 
traballaren xuntos en Pequena Miss 
Sunshine.  Gústanme  moito  como 
persoas,  teñen  unha  dinámica 
equilibrada e respectuosa,  así  que 
pensei  que  sería  marabilloso  telos 
tras as cámaras e gozar así  dunha 
perspectiva  tanto  masculina  como 
feminina. Esperabamos que dixesen 
que non, pero aceptaron.
Para  min  eles  son,  agora  mesmo, 
como  da  familia.  Concibimos  o 
filme como un proxecto de grupo. 
Había moitas liñas de comunicación 
abertas  e  todos  traballabamos 
xuntos na mesma dirección. Miro a 
Jonathan e Valerie e a súa forma de 
interactuar e de traballaren xuntos

e non sei como o fan. Teñen a súa 
propia  maxia.  Son  tan  simbióticos 
que poden terminar os pensamentos 
do  outro.  Se  Paul  e  eu  somos 
capaces de traballar así durante os 
próximos vinte anos sería moi feliz.
Jonathan e Valerie contratan xente 
na que poden confiar. Preocúpanse 
moito  polas  decisións  e  teñen  a 
última palabra, pero elixen ben aos 
seus  colaboradores.  Creo  que  ese 
tipo de confianza e de entusiasmo e 
curiosidade fai  que a xente queira 
traballar  mellor  e  máis  duro.  O 
feito de que Annette Bening asinase 
con eles é un reflexo directo do que 
son  Jonathan  e  Valerie.  Ter  uns 
líderes amables e bos fai que todo 
resulte máis sinxelo.
a

O filme ten  unha  parte  bastante 
sinistra,  cando  Calvin  empeza  a 
manipular a Ruby co que escribe. 
Que  cre  que  conta  esta  historia 
sobre as relacións?
Non  quero  revelar  moito,  pero  o 
filme diríxese cara unha especie de 
lugar sinistro, que era o importante 
para nós. Amósase a escuridade que 
hai  no  corazón  humano.  Podemos 
comprobar  que  é,  realmente,  ter 
poder sobre outra persoa. A película 
pregúntache se estarías tentado de 
controlar  a  alguén  se  puideses 
facelo.
Unha  das  cousas  que  máis  me 
interesan é o modo en que cambian 
as relacións. Cando dúas persoas se 
emparellan,  nos  primeiros  anos 
todo móvese por impulsos. Un sente 
cousas como “teño que estar preto 
de ti,  quero cheirarte e tocarte e 
sentirte”.  Pero  logo  dun  tempo 
algúns  deses  impulsos  esvaecen,  e 
todo  son  eleccións:  elixo  estar 
contigo,  elixo  serche  fiel,  elixo 
quererte  e  elixo  superar  os  malos 
momentos.  Os  impulsos  e  as 
decisións son opostos e iso é parte 
do  que  escribo  aquí.  Creo  que 
moitas  persoas  farían  cousas 
extremas baixo esas circunstancias 
se  tivesen  medo.  A  ameaza  da 
perda  dun  amor  é  un  sentimento 
moi intenso.
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