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Los objetos amorosos. España, 2016. Cor, 115 min. Xénero: Drama social |
Dirección e guión: Adrián Silvestre | Produción: Annalisa Carloni | Fotogra-
fía: Luca Lardieri | Montaxe: Mikel Iribarren Morrás | Música: Gary Geld &
The Dead Monegros |  Intérpretes:  Laura Rojas Godoy (Luz), Nicole Costa
(Fran),  Diana  Agámez,  Marco  Bomba,  Paolo  Floris  (Tommaso),  Andrea
Iacovacci, Marco La Ferla, Margot Medina, Maddalena Recino, Aurora Silva
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Luz emigra  a  Italia  na procura dun
futuro mellor, deixando en Colombia
ao seu fillo de dous anos coa súa fa-
milia. Con todo, o seu soño europeo
trúncase  e  convértese  nunha  serie
de  desgrazas.  Inesperadamente  co-
ñece  a  Fran,  unha  persoa  que  lle
rompe os esquemas. Ambas deciden
vivir  co  mundo  por  diante  e  Roma
aos seus pés.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que son os “obxectos amorosos”?
Os  “obxectos  amorosos”  son  Luz  e
Fran, os personaxes principais do fil-
me. O termo vén do libro A arte de
amar,  de  Erich  Fromm,  que  expón
que amar debería ser unha capacida-
de para relacionarnos co mundo na
súa  totalidade.  En  cambio,  moitos
seres  humanos  tendemos a  escoller
un obxecto amoroso para proxectar-
nos cegamente nel, ata o punto de
converter  o  amor  nunha  forma  de
egocentrismo aumentado

Que lle levou a centrar a súa ópera
prima  en  dúas  mulleres  inmigran-
tes? Que hai de vostede no filme?
Aínda que o amor, entendido a tra-
vés  de  múltiples  interpretacións,  é
un concepto universal  que calquera
pode  experimentar  independente-
mente do seu xénero, desde o prin-
cipio tiven claro que faría esta pe-
lícula con dúas mulleres. Trátase du-
nha  historia  de  amor  que  nace  do
desarraigamento e a soidade. E nes-
te sentido, Luz e Fran, pola súa do-
bre condición de mulleres inmigran-
tes, son practicamente invisibles ne-
se contexto específico. Iso reforzaba
a súa necesidade de vivir esta expe-
riencia  de  forma máis  intensa.  Por
outra banda, creo que como mulle-
res, acadan un grao de empatía que
fai a súa relación única e especial,
diferente a unha relación heteronor-
mativa.  Autobiograficamente  falan-
do, no plano emocional non me iden-
tifico  con ningunha  delas,  non  son

nin tan romántico como Luz, nin tan
escéptico como Fran.  E cando fun
inmigrante  noutro  país,  tiven  as
cousas  máis  fáciles,  afortunada-
mente. Pero as actrices e eu par-
timos doutros casos e experiencias
para  poder  facer  estes  personaxes
de carne e óso.

Como deu con Laura  Rojas Godoy
e Nicole Costa? Como foi o traballo
con elas?
Con Laura xa traballara en Exit, un
proxecto  anterior.  Quedei  impac-
tado coa súa capacidade para levar
as  emocións  á  escena.  Segundo  a
fun  coñecendo,  descubrín  tamén
que tiña unha intelixencia asombro-
sa e xa empecei a pensar en facer
unha longa con ela. Nicole, ademais
de  ser  unha  gran  artista  inclasifi-
cable,  é  unha  das  miñas  mellores
amigas. Coñézoa desde hai case 20
anos, e sempre estivo aí en cada un
dos  meus proxectos.  Para  min era
moi  importante  poder  contar  con
ela,  fose  como fose.  Ambas vivían
fóra de Roma, así que foi unha sorte
poder traelas unha semana antes da
rodaxe.  Foron  uns  días  moi  inten-
sos, onde estivemos a experimentar
a  partir  de  improvisacións,  día  e
noite, ata que as escenas funciona-
ban.  Fixabámolas,  filmabámolas,  e
recuperabámolas  na  rodaxe.  Así
que,  neste  sentido,  tecnicamente
tiñamos todo baixo control. Tamén
houbo espazo para a improvisación
pautada,  cando  estas  tiveron  que
rodar  con  actores  que  non  viran
antes, cando interactuaban con ex-
tras na rúa, etc.

Que imaxe busca dar da inmigra-
ción? Que lle atrae deste tema?
Trato de dar unha imaxe honesta e
realista,  individualizada nestes  ca-
tro personaxes. Pode tratarse dunha
visión  nesgada,  pero  facer  un  ci-
nema representativo dunha maioría
non é a miña prioridade. Dito isto,
a través do que aprendín sobre xé-
nero e inmigración neste e anterio-
res  proxectos,  entendo  que  hai
unha serie  de lugares  comúns que
non se poden negar, e que están na
película.  A inmigración  interésame
porque  moitos  fomos  inmigrantes

nalgún momento, ou talvez serémolo
algún día. É unha condición esencial
do  mundo  globalizado  e  aínda  hai
xente que se nega a asimilalo. Creo
que é moi importante que calquera
individuo, non só a nivel profesional
senón tamén persoal, sexa quen de
mirar  máis  aló  das  súas  fronteiras,
ben viaxando, ou ben relacionándose
con  xente  doutras  culturas.  A min
axúdame a entender moitas cousas,
non só do mundo, senón tamén de
min mesmo.

Os  obxectos  amorosos ten  unha
posta en escena moi especial. Diría
que o filme representa a súa esen-
cia como cineasta? 
Creo que si, aínda que a forma per-
fecta non a vou atopar nunca. Pero
nese proceso de procura,  cada vez
síntome  máis  cómodo  traballando,
sorteando normas que hai anos pen-
saba  que  eran  inquebrantables.  O
que  máis  me  interesa  é  abordar  a
ficción como se fose un documental,
onde o azar é determinante. En can-
to ao estilo visual, a sobriedade e a
contención  permítenme  deixar  de
lado os artificios estéticos e centrar-
me no traballo das actrices, así co-
mo na exploración do concepto de
realismo.  Fíxome  moito  no  cinema
de autor latinoamericano e europeo,
en  directores  como  Ulrich  Seidl,
Laurent Cantet,  Matteo Garrone ou
Jafar  Panahi,  polo seu traballo con
actores non profesionais e o seu xo-
go entre realidade e ficción.

Tan difícil  é  a felicidade hoxe en
día como parece no filme?
De coñecer o segredo da felicidade,
faríame psicoterapeuta. Supoño que
cada  persoa  ten  na  súa  cabeza un
concepto  distinto  de  felicidade,  e
vívea (ou  devécea)  á  súa  maneira.
Quixen  reflectir  a  necesidade  de
amar nun contexto de soidade e de-
sarraigamento, e paradoxalmente, a
dificultade de facelo  libremente.  A
precariedade  pode  facer  que  dúas
persoas se unan e con todo, tamén
pode imporse e facer que o amor pa-
se a un segundo plano. Só nese con-
texto, Luz e Fran viven a súa historia
de  amor.  É  ese  mesmo contexto  o
que acaba póndoa en perigo.
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