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FICHA TÉCNICA

Submarine. Reino  Unido,  EE.UU.,  2010.  Cor,  97  min.  Xénero:  Comedia 
dramática | Dirección e guión: Richard Ayoade | Produción: Andy Stebbing 
(Film4, Red Hour Films) | Fotografía: Erik Wilson | Montaxe: Chris Dickens, 
Nick  Fenton |  Música: Andrew  Hewitt,  Alex  Turner  |  Intérpretes: Craig 
Roberts (Oliver Tate), Yasmin Paige (Jordana), Noah Taylor (Lloyd), Paddy 
Considine (Graham), Sally Hawkins (Jill) | V.O.S.  
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a

Premios do Cinema Independente 
Británico 2011
Mellor Guión

SINOPSE
a

Oliver Tate é un peculiar mozo de 
15  anos  que  ten  dous  obxectivos: 
perder  a  súa  virxinidade  antes  do 
seu  próximo aniversario  e  impedir 
que a súa nai deixe ao seu pai para 
irse co seu antigo amor do instituto.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  foi  adaptar  Submarine,  de 
novela a película?
Submarine é  un  libro  de  Joe 
Dunthorne. Ally Gipps, que traballa 
en Warp Films, coñece a Joe desde 
hai moitos anos, e Warp comprou os 
dereitos do libro antes de que saíse 
á venda. Eu fixera un vídeo musical 
para Warp, un de Arctic Monkeys, e 
ofrecéronme  o  libro  para  que  o 
lese,  e  gústome  moitísimo.  Entón 
pedíronme  que  escribise  un  guión 
con  vistas  a  dirixilo.  Joe  e  eu 
quedamos en numerosas ocasións e 
falamos do que podería transmitirse 
ben da novela á película.
Gran  parte  do  humor  da  novela 
baséase na tensión que se establece 
entre o que pensas que realmente 
ocorreu e a curiosa maneira que ten 
Oliver  de  narralo.  A  cuestión  era 
como  trasladar  iso  eficazmente  a 
unha película. A idea era utilizar o 
punto de vista subxectivo de Oliver 
para  narrar  a  súa  historia  tal  e 
como el a sente, xustapoñéndoo co 
que realmente está a ocorrer. Pero 
hei  de  recoñecer  que  o  filme  é 
tamén  bastante  subxectiva.  Penso 
que  Rohmer  facíao  incriblemente 
ben.  Unha  gran  referencia  foi  O 
amor despois do mediodía. Eu diría 
que  a  película  fíxose  de  forma 
distinta  á  novela  pero  espero que 
garde  o  espírito  do  personaxe  de 
Oliver Tate que Joe escribiu.
Joe resultou moi participativo. Para 
para min sería terrible que alguén 
adaptase algo que escribín eu, pero

Joe  mostrouse  en  todo  momento 
alentador  e  sempre  tiña  bos 
consellos.  Non  podería  pedir  nada 
mellor, foi moi amable con todo.

Que  lle  atraeu  do  personaxe  de 
Oliver Tate?
Tradicionalmente  no  cinema,  se  o 
protagonista  é  un  adolescente, 
adoita ser bastante simpático. Nos 
filmes nos  que hai  heroes  noviños 
adoitan  ser  representados  como 
vítimas. Gustoume que Oliver fose 
algo mesquiño e distante, e tamén 
egoísta. Había algo moi interesante 
niso,  e  a  voz  de  Oliver  era  moi 
graciosa  e  pedante.  Sempre  me 
gustaron  os  libros  que  tratan  con 
xente desa idade, como  O gardián 
entre o centeo,  Franny e Zooey e 
películas como  O graduado,  À ma 
soeur e Harold e Maude.

Por que escolleu a Craig Roberts e 
Yasmin Paige como protagonistas? 
Como  foi  traballar  con  actores 
principais tan novos?
Cando fas un casting buscas o que 
non  queres  (non  queres  que  o 
interpreten de certa maneira), pero 
tampouco estás  totalmente seguro 
do  que  queres.  Desexas  atopar  a 
alguén  que  lle  dea  sentido  á  túa 
idea sobre o personaxe. Con Craig 
ocorreu  algo  inesperado.  Tiña  un 
corte de pelo ao Pete Townshend, 
con  grandes  olleiras.  A cada  nova 
audición era sempre moito mellor, 
gracioso  e  encantador;  realmente 
gustábame.  Tiven  moita  sorte,  o 
filme sería inconcibible sen eles. 
Con Graig e Yasmin tan só tivemos 
que  pasar  moito  tempo  con  eles, 
coñecelos ben. Como falaban, como 
se comportaban, cousas como esas. 
Gravamos  dous  días  unha  especie 
de  proba  de  pantalla  e  entón 
ensaiamos  un  pouco.  Ensaiar  é 
barato  e  é  realmente  útil.  Eran 
naturais.  Os  dous  levan  actuando 
desde moi novos, polo que son moi 
profesionais  e  constantes,  non 
había  que  afrontar  o  traballo  de 
forma  diferente  pola  súa  idade. 
Eran  brillantes;  eu  só  tiven  que 
permitirlles  entender o  personaxe, 

responder as preguntas que tiñan e 
crear  unha  contorna  que  lles 
permitise traballar ben.
Estou  afeito  a  que  se  improvise 
como se fai  na comedia, nunca se 
repite  unha  frase  dúas  veces.  Foi 
moi  diferente  a  calquera  traballo 
anterior,  pero  fixérono  realmente 
fácil. Non podo queixarme de nada.
a

Submarine está fixada nun marco 
temporal en particular?
A  idea  era  que  non  debía  estar 
enmarcada  en  ningún  período 
preciso.  En  parte  porque  non 
parecía  importante,  e  en  parte 
porque  creo  que  podes  difundir 
moita  información  que  non  ten 
ningunha  relación  coa  historia.  É 
demasiado  específico  en  certa 
forma.  Gústanme  as  películas  nas 
que non sabes  de que época son, 
especialmente  as  películas  onde 
non  coñeces  a  cultura  moi  ben, 
como as películas de Satyajit  Ray. 
Ou  Os 400 golpes;  ocorre en 1959 
ou  nunha  época  mais  próxima  á 
infancia  de  Truffaut?  Tentamos 
evitar  cousas  que  puxesen  data  á 
película, pero espero que non haxa 
nada demasiado retro nela.
a

Que influíu  no estilo  visual  e  na 
estética do filme?
A  Erik  Wilson,  o  director  de 
fotografía, e a min gústanos moito 
Néstor Almendros, e supoño que el 
foi  a  súa  principal  influencia  na 
iluminación. É luz natural, a miúdo 
rodando ao amencer ou á tardiña e 
tratando de facelo sinxelo, sen ser 
elegantes,  sen  ter  unha  chea  de 
grandes luces. Estabamos en Gales, 
era outono e facía moito frío, polo 
que había un tipo de luz especifica 
lixeira. Gary Williamson, deseñador 
de produción, traballou na película 
do meu amigo Paul King Bunny and 
the Bull (tamén de Warp Films), e 
sentín que lle gustaban as mesmas 
influencias  que  procurabamos.  A 
maioría  das  nosas  conversas  eran 
sobre  a  proliferación  do  dobre 
cristal en Gales e o seu efecto na 
estética  nacional  das  vivendas,  e 
como evitalo.

E a semana que vén: A PARTE DOS ANXOS | Dir. Ken Loach | 23/01/13 | 18/20:30/23 h Cinebox 


