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Marty é un escritor que non chega a 
fin de mes e que soña con terminar 
a súa obra de teatro, titulada Sete 
psicópatas.  Billy  é o mellor  amigo 
de Marty, un actor  sen emprego e 
ladrón de cans a tempo parcial, que 
quere  axudar  a  Marty  a  calquera 
prezo. Hans é o socio de Billy, un 
home relixioso cun pasado violento. 
Charlie é o gángster psicópata cuxo 
amado can acaban de roubar Billy e 
Hans.  Charlie  é  imprevisible,  vio-
lento e non o pensaría dúas veces 
antes de matar a calquera relacio-
nado co roubo. Marty vai conseguir 
a inspiración que precisa para a súa 
obra, pero sobrevivirá abondo?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Seica tiña este guión escrito desde 
hai tempo.
Púxenme a facelo despois de escri-
bir o de Escondidos en Bruxas, pero 
antes de dirixila. Ambos estaban lis-
tos, pero eu sabía que non tiña as 
habilidades para que Sete psicópa-
tas fose a miña ópera prima, por-
que  o  panorama  era  meirande. 
Escondidos...  son  máis  ou  menos 
tres  personaxes  falando  nun  esce-
nario, era máis teatral. Nesta había 
moitos flashbacks, tomas rápidas e 
persecucións  de  coches,  tamén 
máis  personaxes,  polo  que  pensei 
que  era  mellor  empezar  con  algo 
máis pequeno.
a

Empezou escribindo teatro; como 
é trasladar a escritura á pantalla?
Hai certos fundamentos que son os 
mesmos;  achégome  ao  diálogo  do 
mesmo  xeito,  por  exemplo.  Pero 
creo  que  hai  un  alcance  maior 
cando  escribes  un  guión  de  cine. 
Hai diferentes lugares para ir, podes 
saltar no tempo e no espazo. Unha 
escena pode ser unha imaxe longa, 
mentres que iso nunha obra normal-

mente serían 8 páxinas de diálogos 
entre 2, 3 ou 4 personaxes. Ao prin-
cipio  era  máis  difícil  poñerme  a 
escribir un filme. Son como creba-
cabezas:  tes  unha  imaxe  e  outra 
imaxe e é complicado ver o cadro 
completo. Pero agora síntome máis 
confiado.

O guión é unha especie de cruce 
entre  Pulp Fiction e  Adaptation. 
Tiña  pensado  ese  nivel  metalin-
güístico desde o principio?
Nunca foi unha prioridade na miña 
cabeza. Tratábase máis ben de xo-
gar coa idea dun escritor canso, ao 
que lle gustan as películas con vio-
lencia, tiroteos, e ese tipo de cou-
sas,  pero  que  está  farto  delas  e 
busca un camiño mellor,  máis  que 
xogar  cos  aspectos  meta da escri-
tura de guións.  Supoño que cando 
escribes sobre un guionista que está 
a escribir unha película e que por 
riba  se  chama coma ti,  as  cousas 
meta son inevitables. Pero para min 
o importante era cuestionar a vio-
lencia do filme, a violencia en xe-
ral.  Quería  que  todos  os  disparos 
fosen horribles e feos. Dor real, tan 
atroz  e  desagradable  como  é  a 
violencia de verdade.

O seu diálogo é  interesante  por-
que non é só un intercambio de li-
ñas. A xente non se escoita, dis- 
tráese, non se comprende.
Sempre. Talvez de máis.  Non creo 
que unha escena sirva só para con-
ducir  unha  historia  cara  adiante. 
Cada escena está aí polo seu propio 
peso,  e  un  debería  gozar  da  ridi-
culez do diálogo ou conversación. Aí 
está a escena do almacén con Marty 
onde Sam está no sofá co cadelo, 
que serve para contar que puxo un 
anuncio no xornal. Todo o demais é 
unha  merda,  pero  é  merda  diver-
tida,  que captura a depresión e a 
resaca de Colin, e a tolemia de Sam 
sobre España e Irlanda. Preocúpome 
por esas cousas nunha película máis 
que da trama. Ás veces a trama só 
se  interpón  no  camiño  da  merda 
estúpida que quero contar.

Era esencial rodar en Os Ánxeles?
Si,  quería  que Os  Ánxeles  fose  un 
personaxe na película como Bruxas 
foi na de Bruxas, pero talvez o seu 
lado  máis  noir,  o  que  se  vira  en 
Chinatown.  Tentaron  convencerme 
de trasladala a Novo México, onde 
existen  incentivos  fiscais,  pero  do 
mesmo xeito que Bruxas  nunca se 
podería facer noutro sitio, isto tiña 
que pasar e filmarse aquí. Ademais, 
eu quería ter a secuencia en Joshua 
Tree e estaban a presionar para non 
facela alí, porque hai moitas restri-
cións para rodar nun parque nacio-
nal. Ao final só filmamos un día ou 
dous,  porque  por  algunha  estraña 
razón non deixaban explotar coches 
alí...

Xa traballou con Colin Farrell dúas 
veces. Que ve nel como actor?
Temos  certa  telepatía,  é  como se 
non tivésemos que falar.  Case non 
nos vimos nos tres anos entre as pe-
lículas, e cando nos reunimos para 
ler  o  guión  de  Sete psicópatas na 
súa casa, foi como se non pasara un 
día desde a última rodaxe. El é moi 
honesto e moi aberto a experimen-
tar, é un gran apoio. Para nada se 
comporta como unha estrela.

Custoulle reunir a este reparto?
Non, xa coñecía a catro dos rapari-
gos de antes. Aperte de Colin, con 
Sam Rockwell e Chris Walken fixera 
unha  obra  de  teatro  dous  anos 
antes en Nova York, A Behanding in 
Spokane.  E  a  Woody  coñézoo por-
que é un gran fan do teatro; que-
damos en Dublín hai uns 10 anos e 
seguimos en contacto desde entón. 
Todos eles eran primeiras opcións.
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Para un filme tan tolo, as escenas 
finais son bastante sorprendentes, 
moi espirituais e conmovedoras.
Esa era a intención: ter todos eses 
elementos cómicos tolos pero aínda 
así acabar nese lugar. Alégrome de 
ter explorado por aí.  Escondidos... 
foi  máis  sinxelo  e  divertido,  pero 
tamén máis melancólico. Pero unha 
cousa tan desquiciada como esta ti-
ña que ir cara o espiritual.
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