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SELFIE

FICHA TÉCNICA

Selfie. España,  2017. Cor, 85 min. Xénero: Comedia |  Dirección: Víctor Gª
León |  Guión: Víctor  Gª León, Sebastián Maharg |  Produción:  J Gona, E
López-Lavigne, V Gª León (Gonita, II Acto, Apache Filmes) | Fotografía: Eva
Díaz  |  Montaxe: Buster  Franco  |  Música:  Christian  Tosat  |  Intérpretes:
Santiago  Alverú  (Bosco),  Macarena  Sanz  (Macarena),  Javier  Carramiñana
(Ramón), Alicia Rubio (Alicia), Pepe Ocio (José), Clara Alvarado (Paula)

PREMIOS
a

Festival de Málaga 2017
Mención Especial, Premio da Crítica

SINOPSE
a

Bosco é o fillo dun ministro imputa-
do por corrupción, malversación de
fondos  públicos,  branqueo  de  capi-
tais e varias decenas de delitos eco-
nómicos.  Selfie conta a súa historia
desde que o expulsan do seu luxoso
chalé en La Moraleja ata que entra a
pedir traballo na sede de Podemos,
coas súas angustias sentimentais e as
súas miserias.

NOTAS DO DIRECTOR

Como se retrata España? Quen cap-
turou mellor nosa esencia, os nosos
costumes, os nosos momentos histó-
ricos? Berlanga, Buñuel, Almodóvar...
E  máis  aló,  Valle-Inclán,  Gutiérrez
Solana,  Goya,  Cervantes...  Todos,
cada un no seu, ensinaron unha Es-
paña grotesca, absurda, imposible...
e con todo, a máis exacta.
O que eu pretendo con esta película
é  precisamente  iso:  retratar  este
momento da nosa historia,  da nosa
vida, das nosas rúas. O momento po-
lítico e a crise económica, as turbu-
lencias sociais e sentimentais... pero
algo ten a realidade española que se
escapa  ao  retrato  convencional,  á
análise clásica. Vivimos na esaxera-
ción.
Nunca me interesou a parodia... se-
guramente porque non é posible pa-
rodiar unha realidade tan mema, tan
inconcibible. A ironía queda curta, a
farsa  resulta  fláccida por  innecesa-
ria, o sarcasmo tíngueo todo dun pe-
simismo que tampouco nos represen-
ta... ao final quédanos o esperpento.
Despois  de  todo  as  máscaras  es-
conden máis  verdade que os  retra-
tos; o humor desatinado é máis pre-
ciso que un ensaio académico.
Por aquí nace a idea desta película.
Ou máis ben: por aquí nace o noso
personaxe; porque a nosa película é
Bosco. Un mozo de clase alta, pro-
duto  dunha  contorna  protectora  e
confortable,  que se ve exposto á in-

temperie económica. Un snob desa-
tinado, un clixé, un esperpento co
pelo lacio e un xersei sobre os om-
breiros. Un personaxe absurdo.
Pero,  dalgún  xeito,  todos  somos
Bosco.  Todos  somos  nenos  grandes
aos que a crise nos tirou de cu con-
tra o chan... Levantámonos meten-
do tripa e sorrindo, tentando apa-
rentar  certa  dignidade,  querendo
tomarnos en serio a nós mesmos...
pero o que temos en fronte, o que
mellor nos retrata, é un espello de
feira.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

De  onde  xurdiu  a  idea  de  rodar
unha comedia con tanto transfun-
do político como esta?
A idea orixinal era mostrar a alguén
fóra  de  sitio.  Como  a  película  se
gravou  ao  mesmo  tempo  que  as
eleccións xerais en España e todo o
mundo falaba de política, vin claro
que  debiamos  rodar  algo  así.  En
realidade, fixen Selfie porque estou
un pouco farto da política e quería
divertirme  mostrando  unha  cousa
“tan parva” como é ver a un snob
vivindo en Lavapiés. 

E así xurdiu esta crítica feroz con-
tra dereita e esquerda en España.
É lóxico que repartise a todos lados.
Eu prefiro  tomarme a política con
humor. E nada mellor que a través
dunha historia na que un idiota de
esquerdas  e outro  de dereitas  na-
moran  dunha  mesma  moza.  Unha
especie  de  alegoría  do  que  é  Es-
paña... con moita mala baba.

Como deu con Santiago, un actor
sen experiencia previa?
Atopámolo de casualidade.  Era  al-
guén que facía monólogos de cando
en vez e que non tiña experiencia.
Parecíanos moi snob e tiña un floco
case imposible.  Pero vimos que se
desenvolvía  ben  ante  a  cámara  e
que se tomaba os chistes moi en se-
rio. O cal fixo que todo o que se ve
nesta historia pareza de verdade.

Bosco aparece en mitins reais de
Podemos e do PP.
Iso foi posible grazas á colaboración

de ambos os partidos, que nos deron
todo tipo de facilidades para conse-
guilo.  Igual  é  porque  nin  leron  o
guión que lles pasamos...

Como  logrou  o  momento  no  que
Bosco achégase a Esperanza Agui-
rre e saúdanse?
Iso foi froito da casualidade. A ver-
dade é que íamos aos mitins sen na-
da previsto. Soltabamos ao actor no
medio daquelas reunións a ver  que
se lle ocorría e que podía improvisar.
Eu creo que ese encontro xurdiu por-
que  Santiago  foi  a  por  Esperanza
Aguirre...  e  ela  recoñeceuno  como
un dos seus.

Hai moitos Boscos en España?
Por suposto que si. E sabes que é o
mellor? Que aos snobs como el non
lles importa parecer idiotas. Admiro
esa seguridade que teñen en si mes-
mos.

Usa a linguaxe do reality, cunha cá-
mara sempre detrás do actor.
Claro,  ves  Selfie e o programa das
Campos e non é tan distinto.  Ou o
de Tamara Falcó, un referente para
o personaxe.

Por certo, por que escolleu  Selfie
para o título?
Quería que fose Retrato, pero pare-
cíame un título  demasiado  grande.
Selfie,  en  troques,  paréceme  máis
unha  palabra  de  usar  e  tirar.  Algo
máis acorde coa cultura na que vi-
vimos, que é un auténtico reino da
frivolidade.

É  dos  que  toman  a  política  con
humor?
Si, claro. Eu sempre vou votar. Des-
pois de depositar a fe en moita xen-
te durante moitos anos, ao final des-
cubrín que non fai falta tomarse as
cousas  demasiado  en  serio.  E  iso
que, de verdade, sigo tentando re-
cuperar a ilusión.

É  verdade  que  fixo  esta  película
porque non hai diñeiro?
É verdade que o  cinema,  a  día de
hoxe, está moi mal. Pero, ao final, a
opción é rodar  ou non rodar.  E  eu
quero seguir facéndoo. Aínda que se-
xa  collendo  unha  cámara  e  leando
aos teus amigos para rodar.

Mércores 28: Sen amor · Andrey Zvyagintsev | Luns 5: A orde divina · Petra Biondina Volpe


