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Verano. Chile, 2011. Cor, 93 min. Xénero: Drama | Dirección e guión: José
Luis Torres Leiva | Produción: Alicia Scherson, Catalina Vergara (La Ventura)
| Fotografía: Inti Briones | Montaxe: Andrea Chignoli, José Luis Torres Leiva
|  Intérpretes:  Rosario  Blefari  (Isa),  Francisco  Ossa  (Francisco),  Julieta
Figueroa (Julieta), Ignacio Agüero (Ignacio), Mariana Muñoz (Mariana)

SINOPSE
a

Durante un caloroso día de verán,
cousas  pequenas  ocorren  aos  visi-
tantes  e  traballadores  dun  antigo
balneario no sur de Chile. Julieta,
Francisco, Isa, Rodrigo, Ignacio, Ma-
riana, Muriel, Gabriela, Eliseo, Nor-
ma, Alejandra e Claudio experimen-
tarán as longas horas de vacacións
na  natureza,  durmindo  ao  sol,
aprendendo a conducir, limpando a
casa,  bicándose  por  primeira  vez,
nadando de noite  ou  simplemente
camiñando e falando, mentres que
o día se disolve en fragmentos de
felicidade e descubrimento.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De onde xurdiu a idea tan simple
de Verán?
Todo xurdiu polo lugar onde trans-
corre o filme, que tiña un significa-
do moi emocional para min. Era co-
mo tratar de reflectir ese estado de
recordos, de verán. Algo lixeiro pe-
ro que tiña un peso emocional  no
relato. E a idea de facer esta pe-
lícula  con  todos  estes  personaxes
xurdiu tamén porque a maioría dos
actores son amigos meus e ademais
todos eles están a vivir un proceso
bastante parecido ao que se ve no
filme.  Está  moi  escrita  pensando
neles  e  tamén  con  eles.  Algunhas
anécdotas  que me contaron incor-
poráronse nas súas historias e isto é
o que finalmente terminou sendo a
película. Tamén me interesaba que
non tivese un centro senón que se
perdese un pouco por outros lados e
que iso fose como unha respiración
dentro do relato. Interesábame que
tivese  unha  lixeireza  pero  que  a
profundidade  estivese  dada  polos
personaxes, que toman decisións en
momentos precisos.

Que tiñan de especial as  termas
de Cauquenes, onde filmou?
Cando eu tiña 6 ou 7 anos, os meus
avós leváronnos a esas termas a to-
mar baños, xantar e demais. E logo
eu volvín ir xa de maior. O meu avó
morrera  e  chamoume  a  atención
que se reactivaron moitos recordos
que tiña  desa época por  pequenas

cousas: pola fonte do medio, o seu
son, os corredores... Esa sensación
fixo que xurdise a película: quería
facer algo que evocase os recordos
e pequenos momentos. 

A película parece estar atravesada
polo tema da maternidade.
Foi  algo  bastante inconsciente. Ao
escribir  as  primeiras  escenas  do
guión  había  algo  diso;  e  despois,
cando  foron  xurdindo  máis  histo-
rias, era bastante claro que o filme
ía por ese lado. Pero é algo do que
eu non  me din  conta ata  que  mo
dixeron.  Eu creo  que  ten que ver
que moitas das persoas do meu re-
dor  estaban  a  atravesar  ese  mo-
mento  nas  súas  vidas:  os  mesmos
actores tamén estaban a pasar pola
decisión de ter un fillo. Coido que é
unha parte importante da película,
pero o que máis me interesaba eran
os pequenos encontros dos persona-
xes durante ese día.

O filme ten un traballo moi  par-
ticular coa imaxe e a cor.
A  película  realizouse  en  High  8.
Chegamos a ese formato porque  lle
contei a historia dos meus avós e os
meus recordos ao director de foto-
grafía e pregunteille: “como pode-
mos reflectir iso en imaxes?”. Em-
pezamos a experimentar con distin-
tas cámaras e formatos, e cada vez
fomos baixando máis a calidade ata
chegar ao High 8, que foi a primeira
cámara que tiven. Gustábame moi-
to  esta  tonalidade  de  vídeo  pero
non quería que fose tan en bruto ou
crúa. Así que unha vez editada, pro-
xectámola  e  volvémola  gravar  cu-
nha cámara de alta definición. Aí o
filme adquiriu unha tonalidade dife-
rente. Foi todo un experimento, pe-
ro  finalmente  quedamos  moi  con-
formes  con  ese  ton  como  pastel,
moi  pictórico.  Era  o  que  máis  se
achegaba ao que tiñamos en mente.

Os  seus  filmes  son  de  carácter
contemplativo.  É  tan  observador
en persoa?
Son bastante tímido e non me gusta
ser  protagonista  das  situacións,  e
observar é parte da miña vida des-
de neno. É algo meu que se reflicte

tamén na película.

Que lle fixo querer dar o salto do
documental á ficción?
O  documental  axudoume  moito  a
ter unha ollada. O que pasou é que
cando empecei a facer documentais
tampouco tiña moito coñecemento.
Gravaba  o  máis  importante  ou  o
máis rechamante. Empeceime a de-
catarme de que o que máis me in-
teresaba era talvez o que pasaba de
lado, e de aí foise creando esa ma-
neira de contar as historias. Igual-
mente non diferencio tanto o docu-
mental  e a ficción, xa que o meu
achegamento  á  ficción  é  bastante
documental e penso seguir a traba-
llar desa maneira.

É director, produtor, guionista, cá-
mara, técnico de son... Como fai
para compaxinalo todo?
Iso  pasou  basicamente  nos  docu-
mentais,  que  cumprín  todos  eses
roles.  Xurdiron  oportunidades  nas
que ía gravar coa cámara e dábame
algo de pudor pedirlles axuda a un
sonidista  ou  un  camarógrafo,  por-
que sentía que lles ía facer perder
o tempo. Pero serviume tamén para
ter  máis  conexión  co  que  quería
ver, o que quería contar.

Como  cre  que  vai  recibir  a  súa
película o público?
Non mo preguntei moito, pero man-
teño o mesmo principio que en to-
dos os traballos. Se mostras un lu-
gar  por  10  segundos  o  espectador
recoñece o  lugar,  e  se  a  duración
ascende a un minuto, descubre ou-
tras cousas, van aparecendo sensa-
cións, cores, aparece outra lectura
dese plano. Iso é o que me interesa
provocar.  O belo do cinema é que
nunca podes saber que lle vai pasar
a cada espectador.
Non é a miña intención inicial pór
en tensión o meu traballo cun ritmo
máis  acelerado  ligado  ao  espectá-
culo, non creo que haxa nada malo
nunha montaxe máis sintética se o
que se  está propondo ten algo de
interese.  Eu espero que fronte  ao
meu traballo  o  espectador  sexa  o
seu propio guía. Nese sentido busco
un espectador activo.

Mércores 4: IDA · Dir. Pawel Pawlikowski | Luns 9: HOLY FIELD, HOLY WAR · Dir. Lech Kowalsky


