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FICHA TÉCNICA

Una pistola en cada mano. España, 2012. Cor, 95 min. Xénero: Comedia | 
Dirección:  Cesc Gay |  Guión:  Cesc Gay, Tomás Aragay | Produción:  Marta 
Esteban (Impossible Films, TV3, TVE) | Fotografía: Andreu Rebés | Montaxe: 
Frank Gutiérrez | Música: Jordi Prats | Intérpretes: Ricardo Darín (G.), Luis 
Tosar (L.), Javier Cámara (S.), Eduard Fernández (E.), Eduardo Noriega (P.), 
Leonardo Sbaraglia (J.),  Alberto San Juan (A.),  Jordi  Mollà (M.),  Candela 
Peña (Mamen), Cayetana Guillén Cuervo (Sara), Leonor Watling (María)
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Premios Gaudí 2013
Mellor  Filme  en  Lingua  Non 
Catalana,  Mellor  Guión,  Mellor 
Secundario, Mellor Secundaria

SINOPSE
a

Oito  homes  ao  redor  dos  40, 
desconcertados e perplexos,  vense 
enleados  en  situacións  cotiás  que 
reflicten o seu principal conflito: a 
crise  de  identidade  masculina.  A 
súa  incapacidade  para  expresar  o 
que senten condúcelles a situacións 
cómicas  e  patéticas  que  deixan 
atónitas ás mulleres.

NOTAS DO DIRECTOR

Perdidos e confusos
Nas  últimas  décadas  o  rol  dos 
homes mudou na nosa sociedade e 
teño a sensación de que os últimos 
en  decatarnos  fomos  nós.  Quería 
escribir  sen  compaixón  da  mala 
relación  emocional  que  teñen  os 
personaxes  masculinos  consigo 
mesmos, de auto-mentirse. 

Unha nova masculinidade
A nosa xeración xa tivo  unha vida 
distinta  á  dos  nosos  pais,  pero  os 
comportamentos  non  cambian  dun 
día a outro. Os homes non sabemos 
chorar; as mulleres si,  choran moi 
ben, dunha forma natural. Nós imos 
ao cine, emociónanos unha escena 
e o 90% dos homes reprimímonos. A 
idea  era  situar  aos  protagonistas 
nese  lugar.  Posiblemente  Javier 
Cámara  é  o  que  se  atopa  máis 
próximo a iso:  eramos conscientes 
do  patético  que  resultaba  velo 
loitar contra si mesmo, disimulando 
as  súas  emocións.  Cuestionamos  a 
ironía dese modelo masculino, que 
se cambalea. E aí radicaba tamén a 
aposta do humor. 

Un patrón de home
Ningún  dos  personaxes  masculinos 
ten nome e iso convérteos a todos 
un pouco no mesmo home. Iso é o 
que  tratei de  transmitir a todos os 

actores. Pedinlles que confiasen en 
min, sobre todo tendo en conta que 
non  lles  deixei  ler  os  guións  das 
outras historias. 
a

As mulleres
As mulleres da película si que teñen 
nome. Son menos uniformes porque 
cada  personaxe  ten  un  propósito 
diferente,  axudan a  desenvolver  a 
acción  e  enfróntanse  a  eles.  Son 
máis  desafiantes,  teñen  máis 
personalidade, sobre todo Candela. 
Pedinlles  que  non  se  enfadasen 
nunca,  que  simplemente  estivesen 
por riba deles. Que fosen xenerosas 
e actuasen con picardía.
a

Non é a típica comedia
Cando escribín o guión, xa me dei 
conta de que o reto ao dirixilo ía 
ser  unificar  as  interpretacións, 
conseguir  un  ton  xeral  acorde  co 
humor  que  quería  transmitir.  O 
humor  é  algo  moi  delicado,  unha 
atmosfera. Sei que a película non é 
unha  comedia  típica,  que  é  algo 
máis dura e mesmo triste. Non está 
interpretada  desde  a  parodia, 
desde o gag, senón desde a verdade 
do  personaxe,  desde  as  entrañas. 
Ten  moito  humor  negro,  que  che 
golpea.  Os  actores  tiveron  que 
colocarse nun lugar fráxil que non é 
o habitual á hora de traballar.
a

Unha rodaxe diferente
Foi  unha  rodaxe  atípica  porque 
durou  7  ou  8  meses  pero  só 
rodamos  17  días.  En  novembro 
comezamos  con  Javier  Cámara, 
logo  en  febreiro  seguimos  con 
Ricardo  e  Luís.  Isto  permitiume 
concentrarme  moito  en  cada 
situación, preparala e rodala en 2 
ou 3 días. É máis duro estar a rodar 
sete  semanas,  xa  que  dormes 
pouco,  comes mal  e  terminas  moi 
canso.  Ademais,  cando  os  actores 
empezaron  a  apuntarse  foi  obvio 
que  non  podiamos  rodar  seguido 
debido ás súas axendas.
a

Falemos de sexo
No filme non hai sexo visible, pero 
si se fala bastante de sexo.  A trama

de Ricardo e Luis é de infidelidade; 
Candela tamén usa moito o sexo no 
seu vínculo  con Eduardo. E tamén 
hai  un  sexo,  aínda  que  curioso  e 
estraño,  entre  Leonor  e  Alberto  e 
Jordi e Cayetana. Como espectador, 
nunca me gustou o sexo visible no 
cine, paréceme aburrido, a non ser 
nas películas eróticas. En xeral sei 
como acabará e coñezo de antemán 
os catro planos que se fan sempre. 
a

Teño que marchar
Todas  as  historias  parten  dun 
encontro e da posibilidade de que 
este termine en calquera momento. 
Os  personaxes  están  sempre  a 
piques de irse, de despedirse: nun 
portal,  nun  parque,  nun  piso,  na 
rúa.  Iso  permitíame achegarme ao 
humor desde unha certa tensión.
a

A música
Decidín que habería pouca música, 
e que ía ter unha categoría case de 
personaxe.  Debía  remitirnos  ao 
western dalgún xeito e buscamos un 
son próximo ao rock.  Austera, algo 
retro, que dese carácter ao filme.
a

O título
Os títulos sempre son complicados. 
Un  día,  escribindo  a  historia  de 
Candela e Eduardo, ela dicíalle: “é 
que  ides  cunha  pistola  en  cada 
man”. Vino escrito sobre o papel e 
pensei que era un bo título. Parecía 
un  filme  de  Clint  Eastwood. 
Ensineillo á produtora, gustounos e 
aí  quedou.  Houbo  comentarios  de 
todo tipo, algúns de raíz sexual moi 
divertidos. Á xente gústalle pensar 
cousas raras.
a

O final
Sabía que terminaría por xuntar a 
algúns  dos  personaxes  e  acabaría 
así a película. Para saber algo máis 
deles, da súa relación, profundar na 
súa incomunicación e sobre todo ter 
a  gratificación  de  velos  compartir 
un encadre. Ten similitudes co final 
de  Na cidade  pero aquí  ocorre de 
forma inesperada. É unha sorpresa 
que non che anunciaron e que vén 
ser a sobremesa ao final da comida.

A semana que vén: MOONRISE KINGDOM  | Dir. Wes Anderson | 27/02/13 | 18/20:30/23 h Cinebox 


