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FICHA TÉCNICA

Sieranevada. Romanía,  2016. Cor, 173 min. Xénero: Drama |  Dirección e
guión: Cristi  Puiu |  Produción:  Anca Pulu (ARTE France Cinéma, Alcatraz
Film, Mandragora) | Fotografía: Barbu Balasoiu | Montaxe: C Cimpoi, I Mure-
san, L Stefãnescu |  Intérpretes:  Mimi Branescu (Lary), Bogdan Dumitrache
(Relu), Judith State (Sandra), Catalina Moga (Laura), Dana Dogaru (Nusa),
Sorin Medeleni (Toni), Rolando Matsangos (Gabi), Ana Cionetea (Ofelia)

SINOPSE

Tres días despois do atentado contra
Charlie Hebdo e corenta días despois
da morte do seu pai, Lary (40 anos,
médico) vai pasar o sábado coa súa
familia, reunida en memoria do de-
funto.  O  evento,  con  todo,  non  se
desenvolve  como  estaba  previsto.
Obrigado a afrontar os seus medos e
o seu pasado e forzado a reconside-
rar o lugar que ocupa dentro da fa-
milia, Lary debe dicir a súa verdade.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A morte  é  un  tema omnipresente
no seu cinema. Que lle fascina del?
Para min todo ten que ver coa mor-
te. Non creo que ningún cineasta ou
escritor que mereza a pena fale dou-
tra cousa que non sexa a morte, por-
que toda a enerxía creativa provén
da idea da morte.

Que lle levou a rodar este filme?
O meu pai faleceu en 2007. Eu era
membro dun xurado no Festival  de
Cannes.  Regresei  inmediatamente a
casa,  e  a  primeira  homenaxe,  que
tivo lugar xusto despois do enterro,
foi  moi estraña. Había xente á que
non vira nunca, amigos seus cos que
ía  tomar  unha copa,  veciños...  Re-
cordo que discutín cunha compañei-
ra da miña nai por culpa do comunis-
mo. Anos despois falei do incidente
co  meu  irmán,  que  participara  na
discusión, pero contestoume que non
lembraba nada. Case me dá algo, es-
taba rabioso, porque contaba con el
para  que  me  dese  detalles  adicio-
nais. Acabei deprimido. Pero deducín
que non todos lembramos as cousas
do mesmo xeito.

Os recordos e a memoria dos feitos
forman o núcleo da historia. Unha
memoria imposta pola sociedade.
Cando empezamos a ser conscientes
de nós mesmos, aló polos 10 anos, xa
estamos  educados  pola  historia  do
país en que vivimos. Veremos as cou-
sas dunha forma moi  etiquetada, o
que nos levará á inercia e a aceptar
a verdade que se nos presenta. É o
prezo  que  pagamos  para  ser  mem-
bros da comunidade, para ser acep-
tados.

Pertencer á sociedade é importan-
te para os seus personaxes?
É unha cuestión de estrutura. Coma
as abellas,  os humanos vivimos no
seo  dunha  comunidade.  De  quitar
un elemento da comunidade,  esta
debe reconfigurarse.  Alguén morre
e todo cambia nunha familia. Esta-
blécese unha loita polo poder. O in-
teresante é ver quen acaba facén-
dose co poder. Cada un ten un dis-
curso, como na campaña electoral.

Os  seus  personaxes,  ademais  de
discutir  e  insultarse,  interésanse
moito pola comida.
Si, e con todo ninguén consegue co-
mer. Reunírmonos ao redor da mesa
é unha tradición que achega un fal-
so  sentimento  de  solidariedade.
Non se trata só de alimentos; serve
para mostrar que cando os persona-
xes teñen fame, esquecen a solida-
riedade e a amizade. 

Por que decidiu rodar case todo o
filme nun único lugar pechado?
Vivimos nun mundo do que coñece-
mos os límites. A película non pode
concibirse máis que como un mundo
en  si,  con  limitacións  xeográficas.
Por iso é un espazo pechado e a his-
toria transcorre nun piso. Este es-
pazo é o reflexo do mundo a escala
reducida. O día e a noite represén-
tanse no piso con habitacións máis
escuras  ou  luminosas.  Os  persona-
xes non poden saír do piso, do mes-
mo xeito que non podemos saír do
planeta.  Hai  que asumilo e entrar
en todas as habitacións, ir cara ao
Outro.  O máis importante é o en-
contro co Outro. E todo isto ten un
sentido. Crear un mundo comparti-
mentado sen comunicacións no que
cada individuo está pechado na súa
burbulla  sen  saber  que  hai  outro,
ou  saír  ao  encontro  dos  outros,
unha alternativa que o muda todo.

Por que escolleu rodar con cámara
ao ombreiro?
O cinema permite, de forma tácita,
que o  lugar  do espectador  sexa o
que ocupa a cámara. É moi intere-
sante porque o espectador cre que
el mesmo ve a historia. Métese na
pel  do  observador.  Paréceme  moi

divertido. A cámara convértese nal-
guén  invisible  ou,  neste  filme,  no
morto! Na tradición ortodoxa, a al-
ma do morto segue vagando durante
40 días, móvese. Pregunteime como
contar a historia vista polo morto, e
a solución era colocar a cámara no
lugar do morto, do home invisible. A
mirada dun home que tivo o privile-
xio de despedirse en silencio dos que
deixa atrás e, por tanto, de observa-
los. Como se miran as cousas saben-
do que non volveremos? Que mirare-
mos  e  non  miraremos?  Buscaba  es-
pertar sentimentos como a emoción,
a curiosidade e certa confusión. 

É certo que estivo a piques de non
rodar Sieranevada? 
Custoume moitísimo sacala adiante.
Ninguén confiaba  en min.  Os  meus
filmes previos gustaron á crítica pero
non gañaron nin premios nin cartos.
E eu fago películas  moi  longas.  Pí-
denme que as faga máis curtas, pero
négome. Sei que por mor diso gañei
certa fama de director intratable. É
unha mágoa.

Ninguén  entende  por  que  titulou
así a película. Podería explicarse? 
Certo,  no  meu filme non  hai  men-
ción a esa cordilleira,  e por riba a
ortografía  non  é  a  correcta  senón
que responde ao modo que os roma-
neses  temos  de  pronunciar  Sierra
Nevada. Con iso quero reflectir que
cada persoa interpreta o mundo se-
gundo a súa lingua, a súa cultura e a
súa individualidade. Por iso as histo-
rias que contamos sobre nós mesmos
non son máis que ficción. Cremos co-
ñecer á familia pero é mentira. Reu-
nímonos con eles pero non nos inte-
resamos polas súas vidas. Só falamos
e  falamos,  para  demostrar  o  listos
que somos e impor a nosa forma de
ver as cousas.

Como a recibiron en Romanía? 
Desprezan  o  meu  cinema  como  o
doutros directores recoñecidos como
Cristian Mungiu  ou Corneliu Porum-
boiu.  Os romaneses  consideran que
estamos a destruír a imaxe de Roma-
nía.  É outra  proba máis  de  que os
danos causados polo comunismo se-
guen doendo.
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