
m

Outubro
Sesión do 4 de outubro de 2017                                                                                         a

VERÁN 1993

FICHA TÉCNICA

Estiu 1993. España, 2017. Cor, 97 min. Xénero: Drama | Dirección e guión:
Carla Simón | Produción: Valerie Delpierre (Inicia Films, Avalon) | Fotogra-
fía: Santiago Racaj | Montaxe: Didac Palou, Ana Pfaff | Música: Ernest Pipó |
Intérpretes: Laia Artigas (Frida), Bruna Cusí (Marga), David Verdaguer (Este-
ve), Paula Robles (Anna), Paula Blanco (Cesca), Etna Campillo (Irene), Jordi
Figueras (Blai), Fermí Reixach (avó), Isabel Rocatti (avoa), Montse Sanz (Lola)
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SINOPSE

Frida, unha nena de 6 anos, afronta
o primeiro verán da súa vida coa súa
nova  familia  adoptiva  tras  a  morte
da súa  nai.  Lonxe da súa  contorna
próxima,  en  pleno  campo,  a  nena
deberá adaptarse á súa nova vida.

NOTAS DA DIRECTORA

Nas  miñas  tres  últimas  curtametra-
xes partín de historias da miña pro-
pia familia para contar relacións fa-
miliares.  O  proxecto  que  aquí  pre-
sento  vai  cara  á  mesma  dirección.
De feito, Verán 1993 é a miña propia
historia, a película máis persoal que
escribín  ata  o  momento.  Un  verán
que  definiu  a  miña  infancia  e  me
obrigou  a  crecer  máis  rápido  que
calquera outra nena da miña idade,
influenciando  sen  dúbida  á  persoa
que  son  hoxe  en  dia.  No  verán  de
1993,  a  miña  nova  vida  empezou.
Aínda  que  os  meus  recordos  sexan
vagos, esta película retrata ese pe-
ríodo  coa  nena  que  eu  era  entón
como protagonista.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Como empezou con este proxecto?
Canto  ten  de  autobiográfico?  Ata
que punto son recordos seus ou é a
historia de Frida?
Eu terminei a escola de escritura de
guión no verán de 2014. Nos meses
anteriores empecei a sentir a necesi-
dade de escribir isto, e ese verán ti-
ven a primeira versión do guión, que
consistiu en recoller os meus recor-
dos,  pero  chegou  un  momento  en
que non sabía que inventaba e que
lembraba. Cando es pequeno e che
pasa algo así, a memoria é moi se-
lectiva  e  os  malos  recordos  esqué-
cense. Falei moito coa miña familia
e conseguín moitas fotografías coas
que podía construír historias. Pero o

que  máis  lembraba eran  emocións
que logo tentei traducir visualmen-
te á película. Non sabería dicir que
porcentaxe é inventado e que é es-
tritamente real.  Nunca escondín á
miña irmá no bosque, nin lle levaba
obxectos a ningunha virxe como fai
Frida.  Pero  si  que  me escapei  de
noite e volvín dicindo o de “xa me
irei mañá”, e tamén rezaba porque
mo  dicía  a  miña  avoa...  É  unha
mestura de todo.

E é difícil retratar o duelo infantil?
Aínda que cada duelo sexa distinto,
retratar  a  dor  dun  neno  é  difícil,
porque os que o queremos retratar
xa non somos nenos. Un neno pode
entender o que significa a morte da
súa nai, o complicado é a forma de
xestionar as emocións.

Diría que a familia é o tema cen-
tral do seu cinema?
Fascínanme as relacións familiares,
as da miña e as dos demais. Son re-
lacións que non elixes e iso entraña
certa complexidade... Tes que con-
vivir con elas necesariamente pero
ás veces non é fácil. Logo tamén es-
tá o tema da ausencia, moi presen-
te  na  miña  vida.  Atráeme  como
cambian  moito  os  roles  cando  de
súpeto alguén importante da fami-
lia vaise.

E quería reflectir o que supón mi-
grar da cidade ao campo?
Si, era un dos temas. De feito Laia
Artigas  é  de  Barcelona,  buscamos
unha nena de cidade porque podía
dar xogo a iso. É un cambio moi for-
te. Eu era unha nena urbana afeita
ao asfalto e o cambio impactoume
moito. Era unha sensación agridoce,
no medio do campo todo me daba
noxo,  pero  adoiteime  aos  poucos.
Agora non cambiaría por nada o de
criarme no campo, pero ao chegar
foi un desgusto horroroso. Ademais,
gústame filmar paisaxes rurais por-
que parecen máis poéticos. 

Como atopou a Laia Artigas?
Foi un casting longo de 5 ou 6 me-
ses. Buscaba unha nena que se pa-
recese ao personaxe que escribira:
que fóra de cidade, que non tivese
unha familia convencional... Impro-

Visamod  moito,  e  con  Laia  iso  foi
forte porque cando se concentra cre
no que está a facer dunha forma moi
particular,  como  que  está  a  xogar
pero que é verdade. Tamén me gus-
taba o seu rostro, os seus ollos teñen
moita ambigüidade. Mirábache e po-
día parecer cándida ou ser perversa.
Mesmo a súa forma de moverse: ha-
bía nenos un pouco máis maiores e
tiñan  os  xestos  máis  controlados.
Laia non, era espontánea de todo.

Rodar con nenos non foi sinxelo?
É moi difícil.  Cando pos en mans de
dúas  nenas  toda unha película,  so-
fres. A xente pregúntame que méto-
do utilicei: non hai método, unha vai
probando e a ver que pasa. Eu tiña
claro que os nenos teñen que crerse
o que están a facer, por iso fixemos
ensaios moi longos cos actores adul-
tos, para que pasasen moitas horas
xuntos e xogasen a ser unha familia.
Ás nenas gustáballes iso e nunca le-
ron o guión: eu contáballes a escena
ou lles lanzaba a frase ao rodarmos.
Empezamos asustados, pero logo dé-
monos conta que podiamos pedirlles
moito.  Era cuestión de respectalas.
Cando lles explicabas por que había
que repetir  a  toma e  o entendían,
daban moito. Elas foron a prioridade
absoluta  do  set.  O  seu  comporta-
mento influía en decisións posterio-
res que tiña que tomar, porque elas
son o relevante.

Tras  o  boom  que  viviu  co  filme,
que quere facer despois?
Cústame falar diso porque aínda te-
ño as ideas uns pouco verdes. Creo
que a familia vai estar presente no
que faga. O que teño claro é que a
próxima película  non  será  tan per-
soal. Non me pasaron tantas cousas
como para seguir  facendo películas
sobre min mesma.

Axudouna rodar esta película? Ten
o cinema certo poder curativo?
Eu non necesitaba curar nada porque
iso xa pasou e xa o aceptei. Pero o
cinema axudoume a entender o por-
qué das  cousas.  Sinto  que madurei
moito por volver pasar por todo ese
proceso pero coa ollada máis aguda,
a que che dá a idade e o tempo.
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