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PREMIOS
a

Festival de Málaga 2013
Mellor Director, Actriz, Guión Novel
Premios Goya 2013
Mellor Actor Novel
Premios Feroz 2013
Mellor Película

SINOPSE
a

Todo  ocorre  durante  unha  noite. 
Unha noite calquera para el. Unha 
noite decisiva para ela. Pero aínda 
que eles non o saben, despois desa 
noite, seguirán unidos para sempre.

NOTA DOS GUIONISTAS

O primeiro  que  os  dous  guionistas 
quixemos escribir era a historia dun 
secuestro e poder introducir o pa-
decemento da síndrome de Estocol-
mo. Pero interesábanos darlle unha 
reviravolta ao ton. Queriamos unha 
historia cotiá, non unha película de 
acción ou policial.

Unha vez ancorado o paralelismo da 
síndrome  na  historia,  fómolo  dei-
xando  de lado  para  centrarnos  en 
contar como un xogo de sedución, 
sen  a  priori  importancia,  conver-
tíase nun verdadeiro pesadelo.

Ambos  comentabamos  cómo  sería 
un filme que cara á metade cambie 
completamente,  no  que  os  perso-
naxes cambiasen, a luz cambiase, o 
espazo  cambiase,  rodando  de  for-
ma distinta as dúas partes.

Queriamos  escribir  unha  película 
fundamentalmente  psicolóxica.  É 
dicir,  un  filme  onde  o  espectador 
estivese obrigado a pensar no por-
qué das actuacións dos personaxes. 
E sobre todo sentise a  necesidade 
de  situarse.  Non  a  favor  dun  ou 
doutro,  pois  non  se  trata  de  es-
tablecer xuízos, senón escoller en-
tre  unha  multitude  de  posibili-
dades. O interesante é que cremos 
que calquera delas é un lugar moi 
incómodo.

Sabemos que é un filme provocador 
que  non  vai  deixar  indiferente  a 
ninguén,  e  ese  é  un dos  aspectos 
que máis nos interesan: que guste 
ao espectador, que o atraia, que se

identifique, pero que se sinta incó-
modo en certos momentos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Pode ser obvio pero, é  Stockholm 
unha historia de amor?
Pois si, eu creo que é unha historia 
de moitas cousas, pero ante todo é 
unha historia de amor entre un ho-
me e unha muller.  Tentamos resu-
mir unha relación nunha noite, non 
todo  o  que  ocorre  nunha  relación 
pero si as principais forzas. Falamos 
de que o amor pode vir de sorpresa, 
pero  tamén  desa  convivencia  que 
hai despois. E sobre todo, algo do 
que eu quería falar era da violencia 
que pode haber nas relacións.

Por que centrarse en dous mozos 
como únicos protagonistas?
O drama é maior se son novos, todo 
adquire  outra  dimensión.  Queria-
mos mostrar como se relacionan os 
mozos  na actualidade.  Hoxe  sufri-
mos  unha  mocidade  totalmente 
alongada, seica es  novo até os  40 
anos:  podes  seguir  lacazaneando, 
saír de copas e non te expós a crear 
unha familia que é cando se supón 
que deixas de ser novo. A película 
fala sobre as relacións interpersoais 
e de como están a cambiar. A socie-
dade está  a  tomar  unha dirección 
cara a un individualismo e cara a un 
egoísmo  brutal.  E  iso,  onde  máis 
repercute é nos mozos. Somos res-
ponsables  tanto  a  sociedade  que 
nolo mete na cabeza como cada un 
que  actuamos  así.  Porque  somos 
moi egoístas, moi individualistas e é 
moi fácil non pensar nos demais.

A película  sopórtana  entre  dous 
actores, Pereira e Garrido, coa súa 
química.
A  súa  química  é  importante.  Os 
dous foron elixidos e pensados para 
os  seus  papeis,  e  fixemos  un  tra-
ballo previo por separado. O bo é 
que non se coñecían, como os seus 
personaxes. O Goya de Pereira sín-
too un pouco meu, e o traballo de 
Aura tamén, o dela é moi besta. Re-
sulta incrible que con 24 anos esti-
vese xa dúas veces nomeada como 
mellor actriz protagonista.

Rodou na súa casa e co seu com-
pañeiro  de piso.  Hai  algo  de ex-
hibicionista ou autobiográfico?
Isto non me pasou a min nin a unha 
persoa  en  concreto.  Inspirámonos 
en varias anécdotas, pero está claro 
que o que contamos pasa cada fin 
de semana. E non quería rodar na 
casa,  pero  co  orzamento  que  ti-
ñamos, 60.000 euros, non atopamos 
unha localización mellor.

Prefire ser director ou guionista?
Prefiro  ser  director  pero  gústame 
moito  contar  as  miñas  historias. 
Creo  que  prefiro  ser  director  dos 
meus guións.

Cales son as vantaxes e os incon-
venientes de rodar un filme  afas-
tado dos modelos de financiamen-
to tradicionais, apoiado no crowd-
funding e formando parte do cha-
mado cinema low cost?
Os inconvenientes son os que todo o 
mundo pode imaxinar: moita loita, 
tardar moito tempo en moitas cou-
sas. Supoño que nalgúns momentos 
sentirse pouco apoiado ou fóra de 
sitio e que estás a facer algo que 
non  sabes  cara  a  onde  vai,  esa 
incerteza está aí. Estás a facer un 
filme que se cadra non ve ninguén 
ou non chega nunca a acabarse. Es-
tamos  afeitos,  non  o  vivimos  moi 
mal,  fixémolo  con  moita  ilusión  e 
alegría. E como de momento está a 
saírnos  todo  bastante  ben,  pésan-
nos máis os beneficios que os incon-
venientes. Fixemos a peli que qui-
xemos e iso é impagable a día de 
hoxe. Ademais, tivemos sorte na ro-
daxe, eran só 12 días e non saíu na-
da mal. E a recepción de público e 
crítica está a ser boa. Veunos moi 
ben  traballar  con  amigos,  todo  o 
equipo técnico nos  levabamos moi 
ben. Tivemos unha rodaxe moi fa-
miliar e iso nunha película estándar 
é imposible que ocorra. Aínda que 
non repetiriamos o de non cobrar, 
pero recoméndollo a todo o mundo 
que teña unha historia que contar 
porque é a forma de que o cinema 
creza. Quero que a nivel produtora 
Caballo Films non morra aquí e nos 
sirva para facer algo máis grande.
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