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Retratos e Derivas
Sesión do 14 de marzo de 2018                                                                                         a

TERRA DE DEUS

FICHA TÉCNICA

God's Own Country. Reino Unido, 2017. Cor, 104 min. Xénero: Drama román-
tico |  Dirección e guión:  Francis Lee | Produción:  Manon Ardisson, Jack
Tarling (Shudder Films, Magic Bear Prod) | Fotografía: Joshua James Richards
|  Montaxe:  Chris Wyatt |  Música: Dustin O'Halloran, Adam Wiltzie |  Intér-
pretes:  Josh O'Connor (Johnny), Alec Secareanu (Gheorghe), Gemma Jones
(Deirdre), Ian Hart (Martin), Harry Lister Smith (aprendiz)

PREMIOS
a

Festival de Sundance 2017
Mellor Dirección (World Cinema)
Festival de Sevilla 2017
Mellor Ópera Prima
Festival de Edimburgo 2017
Mellor Filme Británico
Premios BIFA 2018
Mellor Filme Británico Independente,
Actor, Guionista Debutante, Son

SINOPSE

Johnny Saxby é un novo granxeiro de
Yorkshire  que  tenta  evadirse  dos
problemas co alcol e o sexo. Cando
na primavera chega á aldea un inmi-
grante  romanés  para  traballar  na
cría de ovellas, a súa visión da vida
cambiará de forma radical. 

NOTAS DO DIRECTOR

Inspiracións e aspiracións
Crecín nos remotos montes Peninos,
ao oeste de Yorkshire. Sempre esti-
ven obsesionado con esta erma e an-
cestral  paisaxe.  Só  me  decatei  do
xenuíno  vínculo  emocional  que  ex-
perimentan  as  persoas  que viven e
traballan alí ao mudarme a Londres
para estudar Interpretación. Por tan-
to,  o  trampolín  deste  proxecto  foi
querer explorar que tería pasado de
ficar en Yorkshire, traballar a terra e
coñecer a alguén con quen compartir
a miña vida. 
O centro de Terra de Deus é Johnny,
que  debe  pechar  as  súas  emocións
polo  ben da granxa familiar.  O seu
mundo dá un xiro de 180º ao coñecer
a Gheorghe, un inmigrante romanés
contratado  para  botarlle  unha  man
na tempada de parto das ovellas. 
Quería contar unha historia de amor
austera  pero  chea  de  sentimento,
capturar  as  sensacións  trepidantes
que  un  sente  cando  algo  empeza,
explorar os momentos que dúas per-
soas  comparten  cando  comezan  a
comprometerse, matizando as loitas
internas de cada un. Tanto se es gai
coma se non, todos recoñecemos esa
sensación  de  cando  empezas  a  na-
morar e o difícil  que isto pode ser,
sobre  todo  cando  as  circunstancias
non acompañan. 

Quería indagar no que este encon-
tro podía significar para alguén que
non  só  viviu  illado,  social  e  xeo-
graficamente,  senón  que  tivo  que
reprimir  o  seu  lado  emocional  ao
formar parte dunha comunidade de
clase  traballadora moi  tradicional,
na que a  familia e o deber son o
primeiro, e na que a ninguén lle im-
porta  con  quen  te  deitas  a  con-
dición de que teñas os animais ali-
mentados e a terra sementada. 
É posible que alguén coma Johnny
poida dar renda solta ao que sente
por  Gheorghe?  Terá  Gheorghe  pa-
ciencia e habilidade para facilitar-
lle o camiño na súa viaxe emocio-
nal? Poderán chegar a vivir amándo-
se  na  crúa  realidade  da  vida  do
granxeiro?  Terra  de  Deus  fala,  en
definitiva,  do  sentimento  de  per-
tencer a un lugar moi concreto. 

Buscando a autenticidade cos ac-
tores...
Como rodei integramente na paraxe
onde crecín e onde aínda vive e tra-
balla a miña familia, era  importan-
te contar a historia coa maior au-
tenticidade posible. 
Fixen  moitos  ensaios  cos  actores,
non  só  para  traballar  no  periplo
emocional dos seus personaxes, se-
nón  tamén  o  traballo  físico  diario
ao que se enfrontan. Os dous prota-
gonistas traballaron en granxas du-
rante  semanas  para  aprender  de
primeira man todo o que terían que
levar a cabo no filme. Quería que
sentisen o lugar tan seu como o é
para min e para os granxeiros. Por
iso non usamos dobres para ningu-
nha escena: todo o que se ve fixé-
rono os actores (mesmo o pis!).
Era importante para min que John-
ny plasmase a aparencia típica dun
granxeiro de Yorkshire falto de re-
cursos que queima cada caloría do
seu corpo. Josh baixou de peso con-
siderablemente para conseguilo. 
Tiven presente as dificultades  que
presentaba  construír  unha  historia
de forte cariz sentimental. Para fa-
cilitalo, rodamos en orde cronolóxi-
ca, permitindo que cada escena es-
tivese enchoupada emocionalmente

pola  anterior.  Foi  difícil,  pero  creo
que deu o seu froito.

...E co equipo de produción
Insistín moito en que o set e o ves-
tiario fosen o máis auténticos posi-
bles. Non se usaron decorados, todo
debía pertencer á contorna natural.
Gran parte do atrezzo veu da granxa
do meu pai,  a 10 minutos de onde
gravamos.  A  roupa  comprouse  no
centro  comercial  de  Keighley,  en
tendas ás que podería ter acceso o
personaxe.
As impactantes visuais conseguíronse
grazas á estreita colaboración co di-
rector  de  fotografía  Joshua  James
Richards.  Deducimos  que  a  cámara
debía “sentar” sobre os actores e así
non permitir que escapasen da nosa
ollada. O uso da cámara reflicte non
só a paisaxe senón tamén o estado
emocional dos personaxes. Desenvol-
vimos un estilo intenso e implacable
que encaixa co argumento. Queria-
mos representar a entrada de Gheor-
ghe  neste  mundo  coma  o  impacto
dun lóstrego que altera a contorna e
inxecta luz nese mundo gris, escuro
e carente de sentimentos.
Desde o principio souben que o son
ía ser esencial. Á hora de editar, sa-
bía que quería traballar con imaxe e
son á vez, pois o son é tan importan-
te como a imaxe, mesmo máis. Ten-
to construír unha paisaxe sonora só a
través  de  sons  naturais  (vento  coi-
dadosamente orquestrado, cantos de
paxaro  situados  estratexicamente,
sons de ovellas seleccionados indivi-
dualmente...) así coma o lume, que
debía soar nos momentos reflexivos.
Todos  estes  sons  acentúan  e  ma-
quillan este sobrio e brutal mundo. A
idea era construír a atmosfera a par-
tir de texturas, practicamente usan-
do o vento como refrán, como con-
traste ante a profunda historia que
xorde deste escenario.
Gravar o filme nesta implacable pa-
raxe, tendo unha loita constante co
clima  impredicible,  os  animais  e  o
enorme pulo emocional que todo iso
leva, foi un reto. Espero que a miña
insistencia  na  meticulosidade  deri-
vase nunha película xenuína, sincera
e auténtica.

Luns 19: Sesión de Curtas Galegas | Mércores 21: The Party · Sally Potter


