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SINOPSE
a

Regina é unha nai solteira que vive
ao  norte  do  estado  de  Florida  cos
seus dous fillos, tratando de chegar
a fin de mes á vez que loita contra a
rutina e as dificultades do día a día.
O  seu  fillo  maior,  Andrew,  de  14
anos, está cheo de desprezo cara á
súa nai, e unicamente a ameaza da
xustiza os unirá e cambiará as súas
vidas para sempre.

NOTAS DO DIRECTOR

En  1952,  Cesar  Zavattini,  guionista
de películas coma O ladrón de bici-
cletas ou  Roma, cidade aberta, ex-
presou algunhas ideas sobre o cine-
ma: a máis importante característica
e innovación é o que se chama neo-
rrealismo. Para min, darme conta de
que  a  necesidade  dunha  “historia”
era só unha inconsciente maneira de
disfrazar a derrota humana, e ese ti-
po de imaxinación era  unha simple
técnica para autoimpoñerse fórmulas
oxidadas sobre feitos da vida cotiá.
Agora percibiuse  que a  realidade é
enormemente rica, e que a tarefa do
artista non é facer que a xente se
conmova ou se indigne en situacións
metafóricas,  senón  facer  reflectir
estas situacións (conmovéndote e in-
dignándote se te convencen) naquilo
que eles e os demais están a facer,
no real, exactamente en como eles
son.

Nesta  película,  cuxos  papeis  prin-
cipais están interpretados por acto-
res  non  profesionais,  tentamos  se-
guir  os  principios  que  relatei  ante-
riormente e darlle voz a aqueles en
circunstancias  desesperadas.  Esta  é
unha filosofía que empreguei no meu
anterior filme  Aquí e alá, e que es-
tou disposto  a  explorar  de  novo.  A
súa soa  aparición  na pantalla  é  un
acto de resistencia política. Eles gri-
tan, murmuran ou choran con cada
acción:  e  o  espectador  víveo  como
se estivese alí.

Ademais,  o  guión  estaba  inspirado
nun gran número de entrevistas  e
conversas con individuos similares a
os que aparecen retratados na pelí-
cula. Adicionalmente, mantivéronse
conversas  con  xuíces  locais,  avo-
gados  de  oficio,  conselleiros  edu-
cativos, así como persoas clave per-
tencentes ao sistema legal. A pesar
de ser ficción, a película ten moito
de real  grazas ás historias que re-
presentan. Os obstinados temas fa-
miliares,  a  raza e  o  sistema legal
son  algúns  dos  problemas  que  se
vertebran  a  través  da  experiencia
dos personaxes. A historia ten lugar
no condado de Leon (Florida). É un
emprazamento  prístino  que  inclúe
un campus universitario, así como a
taxa máis alta de criminalidade per
cápita en todo o estado. Un lugar
onde  sempre,  en  todos  lados,  se
percibe a desigualdade.

Segundo  o  informe  trimestral  xu-
venil  de  Florida,  máis  do  80%  dos
que foron fichados entre xaneiro e
marzo  de  2016  foron  afroamerica-
nos,  e case o 50% foron mozos de
entre 12 e 15 anos. Destes nenos, o
65% veñen de familias monoparen-
tais  e  o  40%  pertencen a  familias
onde, polo menos, un proxenitor es-
tá  ou  estivo  ingresado  en  prisión
nalgún momento. Esta é unha reali-
dade que se repite ao longo e ancho
do país, e que espero explorar con
este traballo.

Aínda así,  o  obxectivo  da  película
non é o simple feito de xulgar  ou
criticar sen xeito nin dereito. En lu-
gar diso, vemos a través da historia
de Regina e a súa familia unha rea-
lidade  onde  as  accións  dos  per-
sonaxes  talvez  sexan  vistas  como
irracionais e incomprensibles, unhas
accións que de igual modo van diri-
xidas cara a un sistema inflexible e
implacable.

Para que a película vise a luz fixe-
ron falta dous anos. E a metade de-
se  tempo  pasámolo  escollendo  os
actores máis apropiados para os pa-
peis.  O guión foi  meramente unha
guía.  Todo  partiu  da  produción,  o
proceso de rodaxe e tamén a rees-
critura. En vez dunha aproximación
práctica  máis compartimentada on-

de a rodaxe, a edición e mesmo a
escritura  se  realizan  en  escenarios
diferentes,  unha película desta  na-
tureza precisa un proceso constante
de conversa entre as diferentes par-
tes. Cada un debe moverse ao uníso-
no como se fosemos un, quizais sem-
pre debería ser así, co propósito de
atopar a historia durante a súa crea-
ción.

Do  mesmo  xeito  que  ocorreu  con
Aquí e alá, esta película non só es-
taba aberta á inspiración de actores
non  profesionais,  senón  tamén  a
descubrir  esa  nova  faceta  mentres
se filmaba. Desde os elementos te-
máticos  aos  posibles  atallos  narra-
tivos, como o resultado da elección
presencial  e a súa influencia (ou a
ausencia desta) na vida dos persona-
xes. Este proceso permitiunos guiar-
nos e saber moldear a realidade, pa-
ra abrazar o presente con todas as
súas curvas e arestas.

Durante a rodaxe presenciamos o re-
sultado das eleccións, e sentiamos o
mesmo calafrío xeado que sentiu o
país enteiro. Rodamos no Mango de
Florida,  area  que  se  converteu  en
clave para a vitoria de Donald Trump
nese estado. A película cambiou as
nosas  vidas e a  nosa forma de en-
tender o mundo que nos rodea. Foi
unha  viaxe  emotiva  e  gratificante.
Esperamos que cambie a perspectiva
da xente tanto como cambiou as no-
sas.  Fago  películas  para  entender
realidades diferentes á miña. Talvez
nunca  empezo  unha  película  con
autorreflexión, senón que a empezo
con curiosidade,  admiración  e  sen-
tido da natureza política da pelícu-
la. Son un estraño aquí nos Estados
Unidos, e un estraño no mundo dos
personaxes  da  película.  Abrazo  esa
condición de estraño, aínda que dá
certo medo equivocarse e chegar a
conclusións erróneas, pero asumo o
risco. 

Esta é a historia que podo contar e
espero que ao espectador lle conmo-
va. Aínda que a película fala de te-
mas máis amplos, quería centrarme
nos personaxes. Eu guío aos actores,
e eles tamén me guían a min. E podo
dicir  que  é  un privilexio  poder  ser
testemuña disto. 
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