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SINOPSE
a

Adaptación  da  obra  homónima  da 
autora  francesa  Yasmina  Reza,  na 
que dous matrimonios reúnense, en 
principio de maneira civilizada, para 
falar da recente pelexa que tiveron 
os  seus  fillos  nun  parque,  pero  o 
encontro vaise complicando.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que quixo adaptar a obra?
Polo divertida que é, unha sátira dos 
valores  burgueses  convencionais 
como  a  corrección  política,  que 
amosa a hipocrisía que agochan os 
sorrisos  falsos.  Estes  personaxes, 
que son ao principio tan educados, 
poden chegar a volverse verdadeiros 
monstros,  dispostos  a  tirarse  ás 
gorxas. Teño dous fillos de 18 e 13 
anos e atopeime na mesma posición 
que  os  protagonistas.  Sei  o  que é 
que me chamen da escola ou outros 
pais e ter que arranxar a situación...
a

Como abordou a rodaxe?
Preciso  un  desafío  novo  con  cada 
filme  para  non  aburrirme.  Neste 
caso, o reto era contar unha historia 
que  sucede  en  tempo  real  e  nun 
espazo  pechado.  De  adolescente, 
impactárame  moito  o  Hamlet de 
Laurence  Olivier,  con  ese  estraño 
castelo cheo de escaleiras, terrazas 
e  corredores,  e  tamén Longa  é  a  
noite de Carol Reed. É un filme que 
me marcou e que tento emular. De 
feito o meu primeiro filme, O coitelo 
na auga, rodeino nun barco con tres 
personaxes.  Non  me  asustaban  as 
limitación  dun  espazo  coma  este 
apartamento;  parecíame  excitante, 
aínda que non fose sinxelo. Non se 
me ocorre ningún exemplo no que o 
director non fixese trampas. Mesmo 
Hitchcock en A soga.
a

Como escolleu os actores?
Pois foron aparecendo un a un.

Jodie Foster foi a primeira en entrar. 
Logo entrevisteime con Kate Winslet 
para falar do filme e tamén aceptou. 
Teño o mesmo axente que Christoph 
Waltz, que expresara o seu desexo 
de  traballar  comigo,  e  pareceume 
unha boa idea. John C. Reilly foi o 
último  en  chegar,  porque  o  seu 
papel  era  o máis difícil  de asignar. 
Tiven  sorte  de  contar  con  estes 
actores, e non só polo seu talento, 
tamén porque conxeniaron moi ben. 
Non  había  animosidade,  ninguén 
quería eclipsar a ninguén; iso axuda.
a

Como foi traballar con eles?
Comezamos a  traballar  a  partir  da 
obra orixinal, e aos poucos ensaios 
vimos  que  todo  funcionaba  e  non 
cumpría  cambiar  nada,  así  que 
deixei que os actores se divertisen. 
Deilles instrucións e díxenlles o que 
quería;  eles captárono rapidamente 
e todo foi sen contratempos.
AaA
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Que a atraeu deste proxecto?
Sendo nai  por partida dobre,  podo 
identificarme coa premisa da obra: 
uns pais preocupados e enfrontados 
polo comportamento dos seus fillos. 
A política dos patios de recreo é un 
tema  complexo  que  pode  resultar 
ridículo levado ao extremo. No meu 
caso, esfórzome para que os meus 
fillos non teñan que cargar coa miña 
fama e sexan tratados como nenos 
normais. Son cuestións delicadas e é 
xenial rirse delas.
a

Como foi traballar con Polanski?
Roman é unha forza da natureza, un 
home  cheo  de  enerxía  e  un  gran 
profesional,  case  maniático  na  súa 
atención aos detalles. O traballo con 
el  foi  intenso  e  frutífero,  algo  moi 
diferente ao que estamos afeitos os 
actores de cine. Ensaiamos durante 
dúas semanas como se estivésemos 
preparando unha obra, un luxo. 

Ningún de nós esperaba que Roman 
nos  fixese  aprender  o  guión  de 
comezo a fin, como se fai no teatro. 
Encantoume a súa posta en escena, 
porque cando chegamos ao estudio 
todos  sabiamos  exactamente  cales 
eran as nosas posicións. Foi moi útil 
para  nós  e  para  Roman,  xa  que 
puido estruturar moi ben a rodaxe. 
Os  ensaios  tamén  foron  unha 
experiencia de unión para todos nós. 
Foi  moi  divertido  traballar  con 
actores tan profesionais e brillantes, 
e sentir o desexo de estar á altura 
da súa capacidade interpretativa.
a

Que lle pareceu a obra orixinal?
Quedei cativada polas súas múltiples 
lecturas. O fascinante é que empeza 
sendo  unha  cousa  e  de  súpeto 
convértese  en  algo  completamente 
distinto. Encántame iso da historia, 
que é moi real e á vez impredicible. 
Yasmina trata temas tan complexos 
como  a  educación  dos  fillos  ou  a 
rutina do matrimonio a través dunha 
comedia  enriquecedora  e  didáctica, 
cuns personaxes fortes e complexos 
que  evolucionan  durante  a  obra  e 
que supoñen un reto de interpretar. 
Logra  que todos sexamos quen de 
rirnos  de  nós  mesmos  e  da  torpe 
condición humana, xa que que todos 
vivimos experiencias semellantes.
a

Unha das escenas álxidas é a do 
seu vómito. Como foi rodala?
Foi unha das cousas máis divertidas 
que  fixen  na  miña  carreira,  unha 
mestura  de  efectos  especiais  e  de 
líquido que tiña que gardar na boca. 
E aínda que a que vomito son eu, no 
set converteuse no vómito de todos: 
ninguén se salvou de acabar cuberto 
de  residuos  viscosos.  Meus  fillos 
viñeron á rodaxe ese día e quedaron 
impactados,  pero  quen  o  pasou 
mellor foi o Roman, coma un neno 
facendo  o  vándalo:  “hai  que  pór 
máis por riba dos libros de Bacon!”
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