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MOITOS FILLOS, UN MONO E UN CASTELO

FICHA TÉCNICA

Muchos hijos, un mono y un castillo. España,  2017. Cor, 90 min. Xénero:
Documental | Dirección, produción e fotografía: Gustavo Salmerón | Guión:
Gustavo Salmerón,  Raúl  de Torres,  Beatriz  Montáñez |  Montaxe:  Raúl  de
Torres |  Música: Nacho Mastetta |  Participantes:  Gustavo Salmerón, Julia
Salmerón
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Mellor Documental
Premios Goya 2018
Mellor Documental

SINOPSE

Julita  cumpriu  todos  os  seus  soños
de  ter  unha  familia  numerosa,  un
mono e un castelo, e agora sofre os
efectos da crise económica, sen di-
ñeiro para poder manter o impoñen-
te inmoble, e a base de iniciativa e
tacto logra manter á familia á boia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cando  se  deu  conta  de  que  tiña
unha  familia  tan  berlanguiana  e
unha nai almodovariana?
Desde neno tiven a sensación de que
vivía nunha casa absolutamente caó-
tica e, á vez, moi creativa: déronnos
moita liberdade. Nos anos 80 empe-
cei a gravar á miña nai e deime con-
ta de que tiña un potencial enorme:
o que eu tratei de conseguir durante
moitos anos como actor (estar total-
mente presente e de verdade), a mi-
ña nai lográbao de maneira automá-
tica. Se lle propós que improvise un
tema ou repita unha frase, ela faino
sen ningún problema. Deime conta,
cando  rodaba,  de  que  tiña  unha
Gena Rowlands diante.

Quizais a súa vocación actoral pro-
veña da súa nai?
Si, a película dedícolla, entre outras
persoas, á miña nai, por ser a miña
mestra de interpretación, e ao meu
pai, por ser mestre da paciencia.

Pasaron 15 anos desde a súa curta
Desaliñada ata  agora.  Por  que
tanto tempo sen dirixir?
Traballei  como  actor  e  estiven  ro-
dando intermitentemente este docu-
mental. Ás veces na vida tes ciclos e
agora estou a preparar unha película
de ficción para  dirixila  tamén,  que
ten máis que ver con aquela curta.

Todo o que aparece no filme é real
ou recreou algo do pasado?
Nisto quixen ser  estrito  e rodar  un
documental 100%: non hai nada re-
creado, porque aínda que o falso do-
cumental  me  encanta,  neste  caso

non o fixen. Moitos fillos... expulsa
calquera tipo de artificio: probei se
encaixaba algunha cousa ficcionada
e non funcionaba. Tamén tiven cla-
ro desde o principio que non quería
voz en off e cheguei a incluíla, pero
expulsábaa tamén. Así que quedou
finalmente como unha consecución
de vídeos caseiros:  están gravados
cunha mini dv, algo totalmente ob-
soleto pero cunha textura especial,
e sen equipo de rodaxe, o cal lle dá
outra  dinámica,  pois  estou  eu  só
coa cámara. Foi como de guerrilla,
sen  tempo  de  preparación,  había
que sacar a cámara e rodar.

Pero desde o principio, tiña claro
que a túa nai era a estrela?
Desde  o  principio,  hai  14  anos:  é
imposible  competir  con ela.  Aínda
que non faga nada, cómese o plano,
ten moita telexenia e unha espon-
taneidade e verdade coma os gran-
des  actores,  tipo  Philip  Seymour
Hoffman: posúe esa capacidade pa-
ra  que  todo  che  dea  igual,  desa-
pego polo prurito, non ten vergoña
e  iso  é  fantástico  para  un  actor.
Desde o primeiro momento, púxen-
lle a cámara a medio metro e nunca
a miraba: tiña unha conciencia in-
nata  de  que  a  cámara  está,  pero
como se non estivese. Só mira can-
do  ten  que  facelo,  facendo  unha
chiscadela, como Woody Allen.

Foi complicado resumir todo o ma-
terial que tiñas?
Tiña 400 horas filmadas, cando nu-
nha película hai 20 ou 30 horas ha-
bitualmente. Cando estaba na sala
de montaxe dábame conta de que
sería moi complicado. Aínda que ti-
ña un obxectivo moi  claro  do que
non quería facer. Por iso tardei tan-
to tempo en acabar, dous anos.

A procura da vértebra parecía un
McGuffin  para  explicar  a  historia
da súa familia, pero ao final non,
si hai un peche.
Si, o que pasa é que non descansou
aínda,  depende de cal  sexa o  teu
pensamento sobre ese asunto, pero
a  miña  idea  era  enterrala,  darlle
sepultura.  Creo que  a  película  foi
como enterrala, como honrala, co-
mo facer unha cerimonia de despe-
dida.

Que era  máis  forte,  a  necesidade
de contar a historia da súa familia
ou a de facer unha película?
A necesidade de facer unha película
contando a historia da miña familia.
Facer unha película é algo moi xeral,
sempre  ten  máis  forza  contar  algo
determinado. Logo elixes o medio, e
neste caso o medio é unha película.
Empecei a gravar hai 14 anos. Mes-
mo cheguei a pedir subvencións, pe-
ro non mas deron porque non estaba
clara  a idea da película.  Fun rees-
cribindo o guión estes anos tendo en
conta o que estaba a pasar nas nosas
vidas. Sempre pensei que tiñan algo
especial.

Houbo  algunha  liña  vermella  por
parte da familia?
Déronme liberdade total. Tamén hai
que ter en conta que nunca pensa-
mos que o filme ía ter tanta trans-
cendencia.  Se  soubese  que  nos  ían
facer tanto caso e que iamos gañar
un festival de clase A como Karlovy
Vary quizais fose diferente, pero eles
están encantados. A resposta do pú-
blico  é  tan bonita  que foi  un  aga-
sallo para eles.

Esperaba triunfar tanto no estran-
xeiro? 
Vénme á cabeza iso de “fala do teu
pobo e falarás do mundo”. Mira o Al-
modóvar dos anos 80. Falaba de cou-
sas  moi  concretas  e  localistas  e
creou  grandes  películas  que  gusta-
ban en todo o mundo. Máis aló dos
temas  políticos  e  sociais,  creo  que
Moitos fillos... fala, sobre todo, da
morte, de deixar marchar as cousas,
da crise  de fe e da familia,  temas
cos que a xente pode conectar.  En
Madrid ou na República Checa.

A última pregunta é inevitable. Ca-
les son os seus tres desexos? 
É a primeira vez que mo preguntan.
Vou ter que pensalo. O que si teño
claro é que quero darlle menos im-
portancia  ao  material.  Empecei  a
desprenderme de cousas que en rea-
lidade non necesito. Non teño unha
lista tan ambiciosa como a da miña
nai  pero  creo  que  me  valería  con
vivir do meu traballo, poder dedicar-
me a ser actor e director, e viaxar
moito.  Gozar do día a día en defi-
nitiva. 
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