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SINOPSE

Christian é un valorado programador
dun museo de arte contemporánea e
é desa clase de persoas que condu-
cen un coche eléctrico e apoian as
grandes causas humanitarias. Está a
preparar  a  súa  próxima exposición,
titulada "The Square", ao redor du-
nha  instalación  que  incita  aos  visi-
tantes ao altruísmo e lles lembra os
seus  deberes  cos  seus  semellantes.
Pero cando a Christian lle rouban o
teléfono móbil,  a  súa reacción non
lle deixa precisamente en bo lugar...

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Esta película fala sobre a vergoña?
Un pouco. A vergoña está conectada
co trato inxusto ás persoas. O final
do filme está inspirado nun precioso
poema sueco, trata sobre un adulto
que  volve  a  vista  á  súa  infancia  e
lembra cando xogaba cos seus bone-
cos. Un día o seu pai dálle diñeiro e
el decide comprar máis bonecos. De
volta a casa ve a un neno pobre pero
ignórao, concentrado nos seus novos
xoguetes.  Pero  máis  tarde  na  casa
arrepíntese  e  decide  regalarlle  os
xoguetes ao neno da rúa. Pero nunca
chega a atopalo. O poema está a fa-
larche da vergoña e da inxustiza. E
aquí a cultura educacional que teña
cada un é clave.

Por que decidiu pór o foco sobre as
pretensións do mundo da arte? 
Haberá quen diga que é un branco
demasiado fácil. Os museos perderon
a  súa  conexión  co  mundo  real.  A
maioría de artistas non teñen nada
que  dicir.  Vas  a  unha  exposición  e
atopas  unha  montaña  de  grava  no
medio  dunha  habitación  baleira,  e
suponse que iso é arte. Vén ilustrado
por unha chea de palabraría teórica,
pero está claro que é coma o traxe
do  emperador  espido:  pura  ilusión.
Cando Marcel Duchamp  puxo un uri-

nario no medio dun museo, iso era
xenuinamente  provocador  porque
puña en cuestión o propósito mes-
mo deses espazos. Hoxe en día, to-
do é pose. En todo caso, a crítica á
arte é un pano de fondo. O propósi-
to de The Square é máis amplo.

Cal é? 
A idea orixinal foi lembrar á xente o
noso rol na sociedade e a nosa res-
ponsabilidade. O meu pai contoume
unha vez que cando el era un neno,
nos anos 50, os seus pais adoitaban
pendurarlle unha etiqueta identifi-
cativa do pescozo e deixábano saír
á rúa a xogar. E iso era no centro de
Estocolmo. Non tiñan medo de fa-
celo, porque sabían que se tiña al-
gún problema outros adultos axuda-
ríano. Pero hoxe criamos aos nosos
fillos dando por feito que o resto do
mundo  é  unha  ameaza.  Os  indivi-
duos, sobre todo os máis privilexia-
dos, están a illarse da sociedade.

Como Forza maior, The Square ta-
mén é unha mirada crítica á mas-
culinidade moderna. Que lle inte-
resa do asunto? 
Ser  un  home  hoxe  en  día  resulta
moi interesante. Durante séculos o
patriarcado sentiuse moi a salvo na
sociedade.  O noso comportamento
nunca  foi  cuestionado.  Agora  todo
mudou. A masculinidade é obxecto
de críticas e moitos homes pregún-
tanse:  “Por  que me están  xulgan-
do?”. Pero é importante cuestionar
a cultura na que fomos educados, e
as  expectativas  que  ser  un  home
tradicionalmente carrexou.

A película satiriza a obsesión pola
corrección política que impera na
sociedade.  É  perigoso  deixarnos
dominar por ela? 
A corrección  política  é  esencial  á
hora  de  ir  evolucionando  cara  á
igualdade, de xénero, de clase e de
relixión.  Pero  tamén anula  a  nosa
capacidade  de  autocrítica.  Eu  as-
piro a que os meus filmes sexan un
remedio contra iso. O meu cinema
rise de todo o mundo. Ninguén é in-
mune a el. Tento pór un espello an-
te os espectadores e obrigalos a fa-
cerse preguntas sobre si mesmos.

Canto empatiza cos personaxes?
Creo que empatizo con eles en toda
a película. Considero que é moi im-
portante para min como director en-
tender por que os personaxes fan as
cousas, porque se non sería estraño.
É  interesante  coñecer  a  situación,
saber ata onde é posible chegar. Se
queres  facer  unha  comedia,  aínda
que sexa extrema, como a miña, im-
plica tomar decisións arriscadas. Pa-
ra iso é básico crer nos personaxes,
ou estarías enganando ao público.

Ao pensar no filme, que é o impor-
tante, o guión ou a parte visual?
Son  cousas  moi  diferentes,  pero
sempre  tento  que  a  película  sexa
realmente visual. Se ves os filmes de
hoxe  en  día,  todos  parecen  iguais
porque usan as mesmas técnicas. No
meu  cinema  as  imaxes  están  pre-
sentes  dunha  forma  moi  marcada,
real e poderosa á vez. Pero para min
sempre estarán detrás das palabras.
Porque o que queres contar,  o que
realmente importa, é o texto. A ima-
xe é algo secundario. 

As pezas artísticas e a performance
que vemos no filme, de onde saen?
Algunhas fixémolas nós, como a sala
de  espellos.  O  resto  eran  instala-
cións que compartimos do museo. A
min a  verdade é que me encantan
case todas.

Estás cansado de que che compa-
ren con Michael Haneke?
Non,  creo que está ben. En Suecia
compáranme máis con Roy Andersson
e iso si que me cansa un pouco máis.
Haneke, pola contra, é un mestre e
gústame que  me comparen  con el.
Aínda que creo que teño un sentido
do humor do que Haneke carece. 

Á hora  de  incomodar  ao  especta-
dor, onde marca a liña para decidir
ata onde chegar?
Aínda estou a buscala. Na miña pró-
xima  película  hai  unha  escena  que
trata de cruceiros de luxo no Caribe
coa xente máis rica de Suecia, e o
capitán, que é marxista, quere vin-
garse desa xente. Cando pasa preto
de Cuba, empeza a zarandear o bar-
co  e  todos  acaban  vomitando  pola
borda. Vai ser moi divertido.
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