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HANDIA

FICHA TÉCNICA

Handia. España, 2017. Cor, 114 min. Xénero: Drama | Dirección: Jon Gara-
ño,  Aitor Arregi | Guión: J Garaño, A Arregi, JM Goenaga, A de Carlos | Pro-
dución: X Berzosa, I Gomez, I Obeso (Irusoin, Kowalski Films, Moriarti) | Fo-
tografía: Javier Aguirre | Montaxe: Laurent Dufreche, Raúl López | Música:
Pascal Gaigne | Intérpretes: Joseba Usabiaga (Martín), Eneko Sagardoy (Joa-
quín), Ramón Agirre (Antonio), Iñigo Aranburu (Arzadun), Aia Kruse (María)

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2017
Premio Especial do Xurado
Premios Goya 2018
Mellor Actor Revelación, Guión Orixi-
nal, Música, Fotografía, Dirección de
Produción, Dirección Artística,  Mon-
taxe, Vestiario, Maquillaxe, Efectos
Premios Feroz 2018
Mellor Música e Cartel

SINOPSE

Tras loitar na Primeira Guerra Carlis-
ta, Martín volve á súa caserío fami-
liar en Gipúscoa e alí descobre con
sorpresa que o seu irmán Joaquín é
moito máis alto do normal. Conven-
cido de que todo o mundo quererá
pagar por ver ao home máis grande
sobre  a  Terra,  ambos  embárcanse
nunha longa viaxe por Europa na que
a ambición, o diñeiro e a fama cam-
biarán para sempre o destino da fa-
milia. Unha historia inspirada en fei-
tos reais.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Hai moita expectación con  Handia
tras o bo pouso que deixou Loreak.
Aitor: Si, xa non somos uns descoñe-
cidos e aquí plantexamos qué pode-
mos  ofrecer  ao  público,  buscando
outros  camiños  distintos,  algo  que
tamén  lles  pasa  aos  personaxes  da
película, que teñen que xestionar as
expectativas para conseguir o aplau-
so do público.
Jon: Tamén nos interesaba o tema da
creación, transmisión e deformación
de mitos, historias e realidades: can-
do un home deixa de selo e se con-
verte en mito? Aí está tamén o meta-
cinema,  pois  nós  estamos a  contri-
buír  á  divulgación  da  deformación
dun personaxe histórico.

Abordan así mesmo o tema de co-
mo un se vende, algo que quizais
empezou a suceder naquela época.
Aitor: Era un tempo no que a tensión
entre o vello e o novo mundo estaba
moi presente: ao documentarnos, vi-
mos que había un conflito deste tipo
coas guerras carlistas, entre a civili-
zación que vai vir e os que estiveron
sempre facendo as cousas dunha ma-

neira concreta. A época tamén ten
un aire a western.

Hai  tantas  metáforas  en  Handia
que chegaron a temer por se sa-
lientaban  demasiado  unha  e  se
perdían outras?
Jon: O filme salienta moito a idea
do cambio. E isto permíteche retra-
tar unha sociedade: por moito que
se esforce en manterse, o cambio é
imparable. E desas ideas xorden ou-
tras. Hai momentos onde dá a sen-
sación de que estamos a contar de-
masiadas cousas, pero temos a con-
fianza de que o espectador  non é
parvo. Ás veces esixímoslle moito e
outras  pouco,  para  que  collan  os
conceptos que cremos interesantes.

O protagonista é o xigante de Alt-
zo, pero vémolo a través dos ollos
do seu irmán.
Jon: A idea inicial era centrarnos no
xigante,  pero  démonos  conta  de
que había outras películas que tra-
taban este tema pero doutra forma,
coma O home elefante, que estaba
fóra do noso alcance
Aitor: Non  queriamos  contar  unha
historia de auxe e caída, senón de
dous irmáns. E a historia, a través
de Martín, empezou a fluír.

E ademais está a guerra, que sem-
pre queda ben en pantalla. Como
foi rodar algo tan visual fronte ao
interior que era todo en Loreak?
Aitor: Gustábanos moito a idea de
filmar  unha  guerra,  é  un  anticipo
violento do que despois vai pasar na
historia  dos  dous  irmáns.  E  á  vez
démonos unha homenaxe. Xa que te
metes nun balbordo como este, po-
lo menos gozar con momentos que
viches nas túas películas favoritas.
Jon:  Aquí facemos o contrario que
en Loreak. Alí tiñamos a cámara en-
riba dos personaxes, e aquí abrimos
o plano, pois o viven así: pasan do
caserío  a  descubrir  o  mundo,  que
por riba é un mundo cambiante con
moitos  estímulos.  E  iso  tiñámolo
que amosar. Pero aquí tamén o im-
portante é o íntimo.

A nivel de produción, foi custosa
pola ambientación de época e os
efectos especiais?

Aitor: Tiñamos un orzamento grande
para unha película  en eúscaro:  3,5
millóns  de  euros;  algo  milagroso,
pero á vez pequeno para o que que-
riamos  contar,  polo  que  había  que
medir onde marcar músculo. Esa so-
briedade  fusionou  ben  coa  historia
dos irmáns. Os efectos especiais es-
tán  feitos  para  que  non  se  noten:
aquí tes que esquecer que o perso-
naxe  é  un  xigante;  non  queriamos
que  o  espectador  estivese  a  ver  o
filme pensando como o rodamos. Ao
final, foi un cúmulo de efectos feitos
en rodaxe e outros especiais en post-
produción. 

Que tal foi volver traballar co com-
positor Pascal  Gaigne?
Aitor: As melodías de Pascal son ma-
rabillosas, e o filme ten moitas músi-
cas, e moi diferentes. Algunhas pe-
zas non teñen nada que ver con ou-
tras,  pero  todas  pertencen  a  unha
mesma familia. Pascal é quen de fa-
cer a peza perfecta para cada mo-
mento concreto.

E  cun  director  de  fotografía  tan
consagrado como Javier Aguirre?
Jon: A historia desta película propón
un xogo entre realidade e ficción, e
pedímoslle que fixese o mesmo. Pe-
dir é un acto sinxelo, pero darche o
que pides é máis complicado. Aínda
así, Javi dáche todo o que lle pides,
e, por se fose pouco, dáche sempre
máis. Ademais, ofrece moitas cousas
que van máis aló da luz. Converteu-
se nun mestre.

Eneko Sagardoy coma o xigante foi
unha revelación.
Jon: Deu vida a Joaquín, pero non só
creou ao xigante; dotou ao persona-
xe  de  personalidade,  sentimentos,
psicoloxía e, a fin de contas, de hu-
manidade. Fixo un traballo enorme.

Como creadores,  que actitude to-
mades ante a resposta do público e
ante os premios?
Aitor: Tes que aceptar que son parte
do teu traballo. Os premios sempre
son  benvidos,  pero  hai  que  saber
convivir coas críticas negativas. Tra-
la estrea, adoitas estar moi sensible,
pero que co tempo empezas  a  ver
todo doutro xeito, relativízalo máis.
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